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  : ملخص الدراسة

  "الصور التعبريية يف األمثال الشعبية احلجازية كمدخل لتصميم لوحات فنية معاصرة" :عنوان الدراسة

  نسرين توفيق حممد نور عريف :اسم الباحثة

  : أهداف الدراسة

 .التعرف على الصور التعبريية داخل األمثال الشعبية .١

 .بصريةاللغة الحتويل املثل الشعيب من اللغة املقروءة أو املسموعة إىل  .٢

  . إنتاج لوحات زخرفية معاصرة مستلهمة من مسات الصور التعبريية للمنمنمات العربية اإلسالمية .٣

 .احلفاظ على األمثال الشعبية احلجازية بصورة بصرية  .٤

  .ازية من خالل اللوحة الزخرفيةاحلفاظ على األصالة واملعاصرة واهلوية الرتاثية احلج .٥

  .املنهج الوصفي التحليلي: منهج الدراسة

  :أبرز نتائج الدراسةومن 

 .إمكانية التعبري عن األمثال الشعبية بأساليب فنية خمتلفة جتمع بني األصالة واملعاصرة .١

 . أبعاد اللوحة الزخرفية املعاصرة داخل اللوحات الفنية املنفذة إمكانية ترمجة .٢

بصورة بصرية  للمجتمعاملسموع وحة الزخرفية تساهم يف احملافظة على الرتاث أن الل .٣

  . وتعبريية وبرؤية معاصرة

إمكانية االستلهام من السمات العامة للصور التعبريية للمنمنمة العربية اإلسالمية داخل  .٤

 . اللوحات الزخرفية املنفذة

  : ومن أبرز توصيات الدراسة

التعبريية يف األمثال الشعبية ضمن جماالت الفنون التشكيلية ضرورة اإلستفادة من الصور  .١

 .املختلفة

إجراء العديد من الدراسات اليت �تم بالرتاث الشعيب املسموع واملقروء ضمن جماالت  .٢

 . الفنون التشكيلية

 .ساهم يف إثراء الفنون التشكيلية بشىت جماال�ات اكو�األمثال الشعبية   تراثعدم جتاهل  .٣

 .فاظ على األصالة واملعاصرة واهلوية الرتاثية احلجازية من خالل اللوحة الزخرفيةاحلضرورة  .٤

  .داء مهمتهاأأفكار فنية تقوم مقام الكلمة يف بالصور التعبريية اليت تطرح  االهتمامضرورة  .٥
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Summary of the Study:  

Expression pictures in the Hijazi Folkloric   " :Title of the study
"Ideals as an input to design a contemporary artistic paintings   

Name of the researcher: Nasreen Tawfiq Mohammed Noor ٠rif  

Objectives of the study: 

*Image recognition expressive inside proverbs. 

*Convert popular proverb of the language to read or audio visual language. 

*the production of decorative panels inspired by the contemporary 
expressive features images of the Arab and Islamic miniatures. 

*Maintain proverbs Hijazi are visual. 

*Maintain PAM and the traditional identity of the Hijaz during decorative   
   painting.     

Methodology of the study: Descriptive Analytical method 

The main findings of the study:  

*  possibility to express proverbs various artistic styles combine tradition 
and modernity.    

*  possibility translation dimensions of decorative painting withi      
contemporary paintings executed.       

* Decorative painting that contribute to the preservation of the intangible 
heritage of the community in a visual and expressive and contemporary 
vision. 

*possibility inspiration from the general features of the expressive images 
of stylized Arabic Islamic inside decorative paintings executed  

The main recommendations of the study: 

* The need to take advantage of the expressive images in proverbs within 
the different areas of the Fine Arts.  

* Conducting several studies concerned with folklore broadcast and print 
within the areas of Fine Arts.   

*Not to ignore the heritage of proverbs they contribute to the enrichment 
of Fine Arts in various fields  

*Need to maintain the originality and contemporary and traditional identity 
Hijazi through decorative painting  

* Need to focus on images of expression that poses technical ideas serve as 
the floor in the performance of its mission.  
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  إھداء

  نزيهة كوشك ...أمي احلبيبة...كي تضيء يل دريب...تعبت من أجليإىل من سهرت و      

  توفيق عريف ...أيب الغايل..إىل من بث يف أعماقي حب العلم و نيل أعلى الدرجات      

  هشام مياين...زوجي احلبيب... إىل من ساندين ووقف جبانيب      

  جنوان...فراس... حممد...كباديفلذات أ إىل     

  شرين...رعد...معتصم...حممد...إخويت إىل     

  حسين  سعادة الدكتور الفاضل شحتة...كثريو أسدى يل ال من مد يل يد املساعدة إىل    

  ... من دعا يل بالتوفيق و النجاح إىل     

  .    د القبول و النجاحهلم راجيًة من اهللا عز وجل أن جيأهدي مثرة جهدي املتواضع      
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  شكر و تقدیر

طلب العلم النافع بإذنه تعاىل  إىلين أشكر اهللا وحده ال شريك له على أن يسر يل السبل وهدا     

  . وعلى إكمال هذه الرسالة بالصورة اليت أرجو فيها الفائدة و التوفيق

املشرف على الرسالة أستاذي ، كما أخص بالشكر ملن علمين كيف يكون املستحيل ممكناً      

ومل يبخل بوقته  حسين حممود الذي تفضل مشكورًا بقبول اإلشراف على هذه الدراسة شحتة/ الدكتور

رائه األثر األكرب يف فكان لتوجيهاته وآ، دعمه املتواصلب ومد يل يد العون و املساعدة ومل يبخل علي

  .إخراج هذه الدراسة فجزاه اهللا خري اجلزاء

الفاضلة شيماء حسن ملاقدمته يل من مساعدات و  وأخص بالشكر أيضا سعادة الدكتورة     

  . بيق التجرييب فجزاها اهللا خري اجلزاءتسهيالت للقيام مبهمة التط

أمرية / والدكتورة، باجودة محزة /الدكتورمتنان لـ أعضاء جلنة املناقشة كما أقدم الشكر واال      

عبدالرمحن لقبوهلما مناقشة الدراسة وتعزيزها مبلحوظا�ما أسال اهللا عز وجل أن جيعله يف موازين 

  .أعماهلما

) أعضاء هيئة التدريس..(بوقتهم يف مساعديت املن مل يبخلو .. عن شكرهم وملن أقف عاجزةً           

الطالبات ، أعضاء جلنة حتكيم جتربة البحث، بطاقة التحكيمأعضاء جلنة حتكيم ، بقسم الرتبية الفنية

ولكل من دعم حبثي مبرجع أو قدم يل يد املساعدة و ، التطبيق العملي للدراسة املشاركات يف تنفيذ

رشا أمحد  - منة احلارثيآ - سوسن قاضي - صافيا املطريي - المها بامج- نادية أوغلى): مياليتز (العون 

  .  مها القرين-منة البالديآ- فدوى كرداوي- سامية الشتيوي -يعيمنرية السب - سعد

ويف اخلتام أسأل اهللا العلي القدير أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي وأن ينفع به اإلسالم و      

  .  سلمنيامل
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  قائمة محتویات الدراسة

  الصف�ة  املوضوع

  ب  البسملة

  ج  اآلية القرآنية

  د  ملخص الدراسة باللغة العربية

  ه  ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

  و  اإلهداء

  ز  الشكر والتقدير

  ح  قائمة حمتويات الدراسة

  ي  قائمة الصور واألشكال

  ل  )طبيق العملينتائج الت(الزخرفية  تقائمة اللوحا

  م  قائمة اجلداول

  م  قائمة الرسم البياين

  ن  قائمة املالحق

  خطة الدراسة وأبعادها: الفصل األول

  ٢  املقدمة

  ٣  مشكلة الدراسة

  ٤  أسئلة الدراسة

  ٤  الدراسةداف أه

  ٤  أمهية الدراسة

  ٤  حدود الدراسة

  ٥  منهج الدراسة

  ٦  مصطلحات الدراسة

  اإلطار النظري: أوالً ات الدراسة أدبي :الفصل الثاين

  الصور التعبريية: املبحث األول

  ١٠  مقدمة

  ١٣  مفهوم الصور التعبريية من القرآن الكرمي

  ١٤  أمهية الصور التعبريية

  ١٥  أساليب الصور التعبريية

  ١٥  التصوير اإلسالمي يف املدرسة العربية
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  ١٦  عربية اإلسالميةجوانب صياغة الصور التعبريية التابعة للمنمنمة ال

  ١٧  )مصر-املغرب- سوريا-إيران-ببغداد(الصور التعبريية التابعة ملنمنمة املدرسة العربية 

  ٢٢  السمات العامة لصور التعبريية التابعة للمنمنمة العربية اإلسالمية

  األمثال الشعبية احلجازية: املبحث الثاين

  ٢٦  مقدمة 

  ٢٧  مفهوم األمثال الشعبية

  ٢٩  األمثال الشعبيةمصادر 

  ٣٠  خصائص ومميزات األمثال الشعبية

  ٣١  أمهية األمثال الشعبية

  ٣٢  مضامني األمثال الشعبية

  ٣٣  أدوار األمثال الشعبية

  ٣٤  .العصور عرب الشعبية األمثال

  ٣٦  .وحكاية مثل قصة كل وراء

 ٣٨ .الشعبية األمثال يف الفنية السمات

 ٣٨  .الشعبية الوسائط احلسية يف األمثال

  التصميم يف اللوحة الزخرفية املعاصرة :املبحث الثالث

  ٤١  مقدمة  

  ٤١  مقومات العمل الزخريف املصمم

  ٤٢  مفهوم اللوحة الزخرفية املعاصرة

  ٤٣  األسس البنائية لتصميم اللوحة الزخرفية املعاصرة

  ٤٤  أبعاد اللوحة الزخرفية املعاصرة

  ٤٥  الزخرفية املعاصرة العوامل املؤثرة يف اللوحة

  ٤٧  املعاصرة

  .استلهام الفنان التشكيلي للرتاث اإلسالمي و مساته داخل اللوحة الفنية املعاصرة :املبحث الرابع

  ٥٠  مقدمة

  ٥٠  .استلهام الفنان التشكيلي للرتاث اإلسالمي و مساته يف مناذج من اللوحات الفنية العاملية

  ٥٤  .اث اإلسالمي و مساته يف مناذج من اللوحات الفنية لفنانني عرباستلهام الفنان التشكيلي للرت 

استلهام الفنان التشكيلي للرتاث اإلسالمي و مساته يف مناذج من اللوحات الفنية لفنانني 

  .سعوديني

٥٦  

  الدراسات املرتبطة : ثانياً 

  ٦٠      مقدمة
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  ٦٠  .دراسات تناولت األمثال الشعبية 

  ٦٢  .الفنان على اهلوية و املعاصرة داخل األعمال الفنية دراسات استهدفت تأكيد

  ٦٢  .دراسات استلهمت  أعمال فنية من الفن اإلسالمي ومساته 

  ٦٣  .دراسات استهدفت إحياء الرتاث الشعيب من خالل العملية الرتبوية 

  ٦٤  .اردراسات تناولت دور الفن والرتبية الفنية يف احلفاظ على الرتاث من الضياع و االندث

  ٦٥  .دراسات تناولت عالقة الفن باألدب الشعيب

  منهج الدراسة و إجراءاته: ثالثالفصل ال

  ٦٨  مقدمة

  ٦٨  منهج الدراسة

  ٦٨  عنوان الدراسة

  ٦٨  جمتمع الدراسة

  ٦٨  عينة الدراسة

  ٦٨  أداة الدراسة  

  ٦٩  إجراءات التطبيق العملي للدراسة

  ١٠٨  حتليل النتائج : الفصل الرابع

  ١١٧  النتائج والتوصيات: الفصل اخلامس

  ١٢٠  املراجع

  ١٣١  املالحق

  قائمة الصور و األشكال

  الصفحة   البيان  م

صاحل أمحد " التزام و ابتداع –الفن اإلسالمي " شكل من كتاب  ١

  ٢٥١ص) م١٩٩٠.(الشامي

١١  

 "أثر إسالمي مصور -فن الواسطي من خالل مقامات احلريري" صورة من كتاب   ٢

: مصر. عكاشة ثروت للدكتور، احلريري مقامات) ١٠ص،م١٩٩٢(ثروت عكاشة

  .م١٣م القرن١٢٧٣،رسم الواسطي، احلارث بن مهام الشروق دار

١٢  

  ١٤  بالشعر املطعمة والنثرية األدبية للفنون احلريري مقامات  ٣

ة دبيفلسفية يف تصـاوير املخطوطـات األاالجتاهات الفنية و ال" شكل من دراسة   ٤

رسالة . موجهة ألدب الطفل عمال فنية معاصرةم أالفارسية كمصدر الستلها

١٧  
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اجلوانب اليت -٤٢ص) م٢٠٠٦(إيناس أمحد محاد . جامعة حلوان. دكتوراة

  سامهت يف تشكيل ملكات الرسام املسلم

 - م١٢٢٥(العراق ، بغداد-أبو زيد يطلب أن ينقل يف السفينة، مقامات احلريري  ٥

  )اريسالوطنية يف باملكتبة )م١٢٣٥

١٧  

املكتبة الوطنية يف ، رسم الواسطي)هـ ٦٣٤- م١٢٣٧(،بغداد ، مقامات احلريري  ٦

  اريسب

١٨  

باريس و ات احلريري حمفوظة يف املكتبة األهلية يف صورة موكب يف خمطوط م مقام  ٧

  )م١٢٣٧(ترجع إىل سنة

١٨  

رسم حيىي  -د خفري قافلة أبو زي)الدمشقية(املقامة الثامنة عشرة، مقامات احلريري  ٨

    .الواسطي

١٩  

 –سوريا –املبشر سقراط وتلميذان  –من كتاب خمتار احلاكم وحماسن الكلم   ٩

  سطانبولمكتبة أ –النصف األول من القرن الثالث عشر امليالدي 

٢٠  

مكتبة ،  -١٣القرن ، ندلسيقصة من األدب األ –منمنمة رياض و بياض   ١٠

  )                                  سد الثقافة منتديات ج  –الفاتيكان 

٢٠  

  ٢٢  املكتبة الوطنية النمساوية يف فينا -م١٣٣٤مصر ، مقامات احلريري  ١١

  ٤٣  )التنصيبية(عشر  ةشكل يوضح األساس البنائي للمقامة التاسع  ١٢

 شكل يوضح املداخل التجريبية لتحليل اللوحة الزخرفية من دراسة إمساعيل شوقي  ١٣

مداخل جتريبية و حلول تشكيلية متنوعة لبناء اللوحة الزخرفية على ) م٢٠٠٣(

  .أساس هندسي موحد

٤٤  

  ٥١  سلوحة للفنان العاملي هنري ما تي  ١٤

  ٥٢  لوحة للفنان العاملي بابلو بيكاسو  ١٥

  ٥٣  حد املخطوطات اإلسالميةشكل يوضح جزء من أ  ١٦

  ٥٣  لوحة للفنان العاملي بول كلي  ١٧
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  ٥٤  لوحة للفنان حسني اجلبايل  ١٨

  ٥٥  لوحة للفنان العريب عمر النجدي  ١٩

  ٥٦  لوحة للفنان عبدالرمحن النشار  ٢٠

  ٥٧  لوحة للفنانة السعودية منرية موصلي  ٢١

  ٥٧  لوحة للفنان السعودي حممد سيام  ٢٢

  ٥٨  لوحة للفنان السعودي عبد احلليم رضوى  ٢٣

  )طبیق العملينتائج الت(الزخرفیة  تقائمة اللوحا

  رقم الصفحة  البيان  رقم اللوحة

  ٧٨  .أدبح بسك من ليلة عرسك  ١

  ٨٠  .ياما حتت الرباقع سم ناقع  ٢

  ٨٢  .أصابع يدك مو زي بعضها  ٣

  ٨٤  .ضربتني يف الراس توجع  ٤

  ٨٦  .اللي بيته من قزاز ما حيدف الناس بالطوب  ٥

  ٨٨  أبوك البصل و أمك التوم منني جتيك الرحية الزكية؟  ٦

  ٩٠  .أكل العنب حبة حبة  ٧

  ٩٢  .ضرب عصفورين حبجر واحد  ٨

  ٩٤  .زي املنشار طالع يأكل و نازل يأكل  ٩

  ٩٦  .تنفخ يف قربة خمروقة  ١٠

  ٩٨  .ياخده اجلمل خبفه، للي جتمعه النملة يف سنةا  ١١

  ١٠٠  .أعرج و يرقص يف النخيل   ١٢
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  ١٠٢  .حيك القدر ألني خيرقه  ١٣

  ١٠٤  . قول يا كايفإذا شفت احلايف  ١٤

  قائمة الجداول

  رقم الصفحة  البيان  رقم اجلدول

  ١٠٦  بطاقة التحكيم الكلية وحماور الدراسةمعامالت االرتباط بني   ١

  ١٠٧  معامل الفاكرونباخ  ٢

  ١٠٩  املؤهل اجلامعيحسب جلنة التحكيم توزيع نسب   ٣

  ١١٠  التخصص حسبجلنة التحكيم  نسب توزيع  ٤

  ١١٠  جهة العمل حسبنة التحكيم جل نسب توزيع  ٥

  ١١١  واالحنرافات املعيارية للمحور األول، املتوسطات احلسابية  ٦

  ١١٢  الداللة ومستوى "ف" وقيمة ومتوسطها املربعات جمموع  ٧

  ١١٣  للمحور الثاين  املعيارية االحنرافات احلسابية، املتوسطات  ٨

  ١١٤  لداللةا ومستوى "ف" وقيمة ومتوسطها املربعات جمموع  ٩

  ١١٥  للمحور الثالث املعيارية االحنرافات احلسابية، املتوسطات  ١٠

  ١١٦  الداللة ومستوى "ف" وقيمة ومتوسطها املربعات جمموع  ١١

  قائمة الرسم البیاني   

  رقم الصفحة  البيان  م

    يوضح نسب جلنة التحكيم حسب املؤهل اجلامعي  ١

    التخصص يوضح نسب جلنة التحكيم حسب  ٢

    جهة العمل يوضح نسب جلنة التحكيم حسب  ٣

  



 ن 
 

  

  قائمة المالحق  

  رقم الصفحة  البيان  م

  ١٣٢  .الشكل مستطيلة هندسية مساحات على املنمنمات رسمطريقة  عرض  ١

  ١٣٤  .الشكل مربعة هندسية مساحات على املنمنمات رسم طريقة عرض  ٢

  ١٣٦  .اإلسالمية املنمنمات فن لرسم البنائي األساس عرض  ٣

  ١٣٨  .اإلسالمية العربية للمنمنمات العامة السمات عرض  ٤

  ١٤٤  .الفنية األساليب عرض  ٥

  ١٤٨  .التصميم لعملية العملي البيان عرض  ٦

  ١٥١  .اللوحة الزخرفية  تنفيذ و تصميم عند توافرها الواجب التعليمات عرض  ٧

  ١٥٣  .جلنة حتكيم األعمال الفنية املنفذة  ٨

  ١٥٥    .يف صور�ا األولية بطاقة التحكيم  ٩

  ١٥٩  .جلنة حتكيم بطاقة التحكيم   ١٠

  ١٦١  .التحكيم أثناءالبطاقة   ١١

  ١٧٠  .بطاقة التحكيم يف صور�ا النهائية  ١٢

  ١٧٤  .خطاب إجراء التطبيق العملي  ١٣

  ١٧٦  .أمساء الطالبات املشاركات يف التطبيق العملي للدراسة  ١٤

 

  

  



  

 :الفصل األول 

  : وأبعادهااسة خطة الدر 

  .املقدمة*

  .مشكلة الدراسة*

 .أسئلة الدراسة*

 .أهداف الدراسة*

 .أمهية الدراسة*

 .حدود الدراسة*

 .منهج الدراسة*

 .مصطلحات الدراسة*
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  :المقدمة 

ه ـتعاقبت علي هائالً  جند تراثاً  واسعة زمنية متداد مساحةعندما نتأمل تراثنا الشعيب على ا     

قرب للوضوح عن الفكر البشري فيض من ذخائره اليت تعطينا فكرة أهو ميدنا بو ، زمنةاألو ، السنون

  . تطوره عرب األجيالو 

ر وسيلة ـخياليت تعترب  "األمثال الشعبية  " أمدنا �احيملها تراثنا العريق و من تلك الذخائر اليت و 

ي الصادق الذي فهي التعبري الفطر  ،دون أي قيد  �ا األمم عن ذا�ا بكل حرية وجتردتلقائية تعرب

 مع اإلنسانفقد نتجت عن تفاعل ، ر الزمنـعب أحالمهاو  ماهلاآو ، تراثهاو ، جيسد ثقافة الشعوب

اهلوية و  ،جتماعيةاالو  ،اإلنسانيةالبشرية و  ذلك متثل القيمـفهي ب، مع الطبيعة أيضاً تفاعله و ، جمتمعه

   . الثقافية

منوها األمثال منذ عصورهم األوىل و ض اتداولو  العرب أن )بدون(محد و  ،جربوحبسب رأي     

و�ا حتمل يف طيا�ا املمارسات ك ومظاهر حيا�م اليومية، أسواقهميف  �ا تنادواو ، وخطبهم، شعرهم

�ذيبها لتتناسب و  ،إنتاجهايف  أفرادهالسائدة يف ا�تمع الذي تشارك  األفكارو  ،التقاليدوالعادات و 

فهي توطد العالقة ، بعد جيل جيالً  األجيالتوارثتها  و قد ،داوهلا بشكل شفاهيندما يتمع ذوقه ع

                                       .جتارب احلياة الشعبية املاضية لنقل خربات و  أداةبني ماضي الشعب و حاضره كو�ا 

) م٢٠٠٦،تريباألو ،متويل(سةكدراالدراسات  لوطن العريب العديد من األحباث و شهد افقد       

كو�ا تقوم بأدوار تربوية ، ندثارحلفاظ على األمثال الشعبية من االااليت تؤكد على ضرورة التمسك و 

أن األمثال على ) م٢٠٠٣، إبراهيم (دراسة وقد أكدت  ،وصحية،نفسية و  ،وثقافية،جتماعية إو 

  . أفراد ا�تمعالقيم و العادات يف نفوس تساهم يف غرس الشعبية 

يف جمال األمثال  األدبية األحباثالعديد من الدراسات و اململكة العربية السعودية  ت هدشوقد      

 األمثال العامة يف(سوعة العبوديمو و ، )لشعبية ا أمثالنااملختار من (العيسى موسوعة الشعبية منها 

يف حفظ  بذلك تساهموهي  ،غريها الكثريو  ،الف مثلعلى أكثر من ثالثة آوي حتتاليت و ) جند 

بصورة بصرية أيضا  احلفاظ عليها أمهيةالباحثة ترى  أن إال ،ةءمقرو  أدبيةاملوروث الشعيب بطريقة 

 حفظعد أداة لتسجيل و ت اليتو  ،التشكيليةت الفنون جمااليثري بال شك فذلك  ،إبداعيةمجالية 

   .الرتاث الشعيب

للرتاث تعد رؤية للنمو املعاصر ي يلالتشكالفن ظاهرة تناول  أن) م١٩٩٤،البسيوين(عترب اكما      

بتعبري  أشبه لكان أداؤهخلجاته العارضة؛ قتصر يف تعبريه على الفنان املعاصر ا أنفلو ، احلضاري

للتبصر  تعمق تدرجيياً رتاث البشرية ل هولكن تناول، وهلة ألول األحداثالطفل الصغري الذي تبهره 
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بأساليب  األجدادترسيخ تراث و ، صور السابقةامهت يف الكشف عن العيف القيم الفنية اليت س

                                                     .تعكس مدركات العصر

تحقيق بالذي يدعو إىل معاصرة الفن "هو ) بدون(�نسي وحبسب رأي املعاصر فالفنان      

حتفاظ بسمات ا�تمع مع اال، اإلبتكارع و ا حنو التجديد واإلبدالتطلع وذلك يعين التقدم و  ،األصالة

  ) ٣٥ص(.  "غرتابوتقاليده والبعد عن الإل

و  األصالة(جتاه يطرح قضية إ ظهوريف إحدى مقاالته إىل ) ٢٠٠٩(باعيكما أشار الر      

أعمال العديد من  تحيث ظهر ، اإلسالميةستلهام من الفنون الذي يعتمد على اال ) املعاصرة

تزعمه الفنان األملاين الذي يمذهب األشياء  عترباالذي  "لنجديعمر ا" أمثالالعرب  الفنانني

)joseph beuys ( كذلك الفنان السوري و  ،اإلسالميكان مصدره الرتاث) عبد القادر

 أعادهالكنه و ، إلبداعههلام الرسوم كمصادر إخرفة و الذي استلهم من الرتاث العريب يف الز  )رناوؤطأ

الذي   "عبد العزيز فرجي"باإلضافة إىل الفنان ، التطور اجلرافيكيمع  متاشياً و  حداثة أكثربصياغة 

                                                                                                . كان انطالقة من تقاليد املنمنمات اإلسالمية

ليكونا  ،شكل العمل مبضمونه البد أن يلتقي واإلبداع واألصالة اجلمال  اللوحةحتقق ولكي      

بصورة بصرية  مثالاأل ساهم يف احلفاظ عليقد يمما  ،باطناً و  سكة لصنع اجلمال ظاهراً وحده متما

الصور من مسات  همةً مستلو ، التجديد والبعد عن التقليدتتضمن يف حقيقتها و  ،معاصرة إبداعية

مييل إىل ، اليت تتميز بأسلوب تصويري زخريفو  ،اإلسالمية العربية منمنماتة للالتعبريية التابع

وتعكس عاداته  ،قة عن مظاهر احلياة يف ا�تمعقدم صور صادوت، وحنو ذلك، التجريدالتسطيح و 

 ،ضح فكرة العمل الفين مستقل بذاتهتستخدم لتو و  ،تها الفنية والتشكيليةباإلضافة إىل قيم، تقاليدهو 

   .اهلوية الرتاثية السعوديةو  ،واملعاصرة ،ةلألصال اً يققحت

  : مشكلة الدراسة 

طالع على العديد من توصيات الدراسات املتعلقة بالفنون التشكيلية وجدت بعد البحث و اال     

األحباث اليت تربط الفن من الباحثة العديد من التوصيات اليت تنص على ضرورة إجراء املزيد 

فاق جديدة لفتح آو ، ندثار من ناحيةحمللي للحفاظ عليه من الضياع واالا الشعيب التشكيلي بالرتاث

 )املادي واملعنوي( يف الرتاث الشعيب جبانبيه مماجعل الباحثة تتوجه للبحث، من ناحية أخرى

بطريقة أدبية ) األمثال الشعبية( العديد من األحباث ركزت على حفظ الرتاث املعنويجدت أن فو 

وخاصة أن هناك ، الفنون التشكيليةجماالت ضمن  هيف األحباث اليت تناولتقلة هناك  وأن ،مقروءة

  .نقلها بالرسمالشعبية يف جمال الفن التشكيلي و دراسات توصي باإلفادة من األمثال 
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 مثال الشعبيةاأل تقوم بتوظيف بعضفنية عمل لوحات تتحدد مشكلة الدراسة يف  ذلكوب      

املنمنمة العربية و طرق بناء  مستلهمة من بطريقة معاصرةنية زخرفية فلوحات لتصميم كمدخل 

الباحثة  ولكي يتم ذلك وضعت .بصريةاللغة الإىل  لتحويلها من اللغة اللفظية املقروءةذلك 

  :  مشكلتها يف األسئلة التالية 

   ما الصور التعبريية داخل األمثال الشعبية؟ / س

أو مسموعة إىل لغة بصرية من خالل اللوحة  ةلغة مقروء حتويل املثل الشعيب منهل ميكن /س

  الزخرفية املعاصرة وبأساليب فنية خمتلفة؟

ومستلهمة من مسات الصور التعبريية للمنمنمات العربية عاصرة مزخرفية  اتلوح هل ميكن إنتاج/س

  اإلسالمية؟

  بصورة بصرية؟  ألمثال الشعبية احلجازيةهل ميكن احلفاظ على ا/ س

   احلجازية من خالل اللوحة الزخرفية؟ميكن احلفاظ على األصالة واملعاصرة واهلوية الرتاثية هل /س 

   : الدراسة  أهداف

  داخل األمثال الشعبيةالتعرف على الصور التعبريية. 

  بصريةاللغة الحتويل املثل الشعيب من اللغة املقروءة أو املسموعة إىل. 

 ن مسات الصور التعبريية للمنمنمات العربية إنتاج لوحات زخرفية معاصرة مستلهمة م

   .اإلسالمية

 بصرية رة على األمثال الشعبية احلجازية بصو  احلفاظ. 

 واهلوية الرتاثية احلجازية من خالل اللوحة الزخرفية واملعاصرة احلفاظ على األصالة. 

  : الدراسة  أهمية

  :هذه الدراسة يف تسهم     

  النسيان ع و الشعبية من الضيا  املأثوراتحفظ . 

  صرية مجاليةبصورة باملعنوي تسجيل الرتاث الشعيب دور الفن التشكيلي يف حفظ و بيان. 

  األخرىجماالت الفنون  إلثراءالعلمية كمصدر  اإلضافةتقدمي . 

  اللوحات الفنية من خاللاهلوية الرتاثية السعودية تعزيز . 

  دب الشعيب بالفن التشكيليعالقة األبيان. 

 اإلسالميةالفنون جماالت  أهمحد أت مسا إحياء .   

 إثراء اللوحات الزخرفية املعاصرة بأسلوب املنمنمات العربية .   

  :حددت الباحثة دراستها مبايلي: حدود الدراسة
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  : املوضوعات التاليةالدراسة على أقتصرت  : الحدود الموضوعية

 الصور التعبريية. 

 أصابع /  ياما حتت الرباقع سم ناقع/  ة عرسكأدبح بسك من ليل :(األمثال الشعبية التالية

ته من قزاز ما حيدف الناس اللي بي/  ضربتني يف الراس توجع/ يدك مو زي بعضها

/  أكل العنب حبة حبة/  أبوك البصل و أمك التوم منني جتيك الرحية الزكية؟/ بالطوب

 ةيف قربة خمروقتنفخ /  ي املنشار طالع يأكل و نازل يأكلز /  ضرب عصفورين حبجر واحد

حيك القدر /  أعرج و يرقص يف النخيل/  خبفهياخده اجلمل ، للي جتمعه النملة يف سنةا/ 

 )إذا شفت احلايف قول يا كايف/  ألني خيرقه

 التصميم يف اللوحة الزخرفية املعاصرة . 

 املنمنمات العربية اإلسالمية . 

 أسلوب السرد واحلكاية - ياألسلوب الكاركاتري  –األسلوب اخليايل  - األسلوب الرمزي. 

لإلطار )سم٦٠×سم٥٠(بقياسزخرفية املعاصرة لوحة  ةعشر أربع إنتاج : الحدود العددية

وفقًا لألمثال  تقريباً  )سم٤٠×سم٣٠(حبيث تنحصر مساحة الصورة التعبريية يف مساحة، اخلارجي

  . املختارة

  .رتبية الفنية مت تطبيق الدراسة جبامعة أم القرى بقسم ال: الحدود المكانية 

  .أربع لقاءات خالل الفصل الدراسي الثاينالدراسة  تستغرقا: الحدود الزمنية

  .من خالل الباحثة الدراسةتطبيق مت  :الحدود البشرية

  : الدراسة نهج م 

الوصفي  املنهج إتبعت الباحثة ولإلجابة على أسئلتها ،الدراسة احلاليةأهداف لتحقيق       

طريقة حبث يتم تطبيقها من عبارة عن " بأنه) م١٩٩٩(إىل مفهومهالعساف ار والذي أش، التحليلي

  )٢٣٥ص(".تصالكمي هادف ومنظم حملتوى أسلوب اال  أجل الوصول إىل وصف

  : خطوات التاليةوفقاً للذلك مت و  

  معجم األمثال الشعبية ك( ة ثانويال املصادرمن  ،ع بعض األمثال الشعبية احلجازيةمجمت

نقًال عن قان  )م١٩٩٥(العساف كما ذكرصود باملصادر الثانوية  علماً بأن املق ،)احلجازية 

زم تلك املصادر اليت حتتوي على تلخيص ملعلومة كتبها شخص ال" بأ�ا) م١٩٦٢(دالني

ها من أفواه كون الباحثة مل حتصل عليو ، )٢٨٨ص("أو الحظ تلك الظاهرة مباشرة 

 . ع علميكمرج  عةاملوسو  ىلقد جلأت إف ،شخاص مباشراً األ
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  األسلوب ، األسلوب الرمزي(ساليب الفنيةلألاألمثال الشعبية احلجازية وفقًا تصنيف مت

 ). أسلوب السرد و احلكاية، األسلوب الكاريكاتريي، اخليايل

  إنتاج طالبات جامعة أم القرى قسم الرتبية الفنيةوهو جمتمع الدراسة مت حتديد. 

   عالن وفن الكتاب تاج مقرر إإنوهو الدراسة عينة مت حتديد.  

 تنفيذ اللوحة الزخرفيةد تصميم و عنجراءات مت حتديد إ. 

  داة للدراسةكأ  عمال املنفذةحتكيم لأل بطاقة بناءمت. 

  بطاقة التحكيم املعدة من قبل  وفقخمتصني لتحكيمها  على تطبيقالنتائج عرض مت

  .الباحثة

  ياإلحصائ  األسلوب ستخدامحتليل النتائج بامت(spss). 

  للتطبيق العملي موضوع اإلحصائية  نتائجالعلى  ت بناءً التوصياستخالص النتائج  و امت

    .الدراسة

  :  الدراسة مصطلحات

    Expression pictures : الصور التعبيرية 

شخاص أو الصور التعبريية نزعة فنية تعكس أشكال األ" أن إىل) هـ١٤١٢(أشار بدوي      

اخلياالت و نقل �دف إىل و ، التصوير أو الرسمب ،ورق أو ما شابهالظر على شياء أو املنااأل

  )١٣٢ص.("اخلارجي لتتجسد يف العمل الفينالعواطف الداخلية إىل العامل نفعاالت و اال

مع املؤثرات و خميلته حاسيس الفنان صف تفاعل أ�ا رسومات تبأ:  جرائياً تعرفها إما الباحثة فأ     

نفعاالته بطريقة الملخيلته و يلجأ إليها الفنان إلجياد خمارج ) مسموعة أو مقروءة(ة اللفظياخلارجية 

  . مجاليةمرئية و 

 Folkloric Proverb : الشعبية األمثال

مرسلة  أو، مجلة من القول مقتطفة من كالم " :املثل إىل أن ) م٢٠١١(أشار املعجم الوسيط      

                                                              ) ٨٨٧ص( .  "دون تغيريمشا�ة  إىلتنقل ممن وردت فيه ،بذا�ا 

 األجيالو ضعتها ، مميزة يف اللفظ  أقوال أ�ا:  إىل شارتفقد أ "ه١٤٢٧،منري الدين " أما      

تؤثر يف  ية حتتوي على حكم قو  أ�ا و،و هلا قيمة تربوية ، الالحقة  احلياةلنقل خالصة جتار�م يف 

                                                                                                                       )١٣ص( . اإلنساينالسلوك 

األمثال الشعبية هي أقوال حكيمة "أن  عن اهلادي إىل نقالً ) بدون(محد و ، كما أشار جرب     

   )٧ص". (مصيبة املعىن شائعة االستعمال،جزة قصرية مو ،بليغة 
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 و متوارثة جيالً ، عبارة عن أقوال شفهية صاغها عامة الشعب بأ�ا : جرائياً إ ها الباحثةو تعرف     

قد تكون تعبريات ساخرة أو تعبريات  ،تعكس يف مضامينها تعبريات عن مواقف معينة ، بعد جيل 

يتجه للتعبري عنها بصورة مرئية الفنان التشكيلي عل مما جي وتؤثر على العقول ،رمزيةأو ، فكاهية

  .معاصرة 

     Characteristics  :السمات

  .وتعين العالمة: أن السمات مجع مسة : الرائد اإللكرتوين إىلأشار معجم      

عليها يف التفريق بني شخص خصلة يعتمد :أما معجم اللغة العربية املعاصر فقد أشار إىل أن السمة

  .خرني وآمع

 مبعىن، ومجعها مساتأن السمة هي الصفة ") ٢٠٠٨(صطالح فقد أشار عشعشأما يف اال     

    .)١٥ص"(أو خصائص الشيء وصفاته...صفات ومالمح مميزة

خصائص العمل الفين  صف �اصفات أو عالمات تت: إجرائيا بأ�اأما الباحثة فتعرفها      

  .تشكيلي ومتيزه عن غريه من الفنونال

   Miniature Islamic:  اإلسالمية ةالمنمنم

زين و ، وزخرف، وصور ، ونقش ، أن املنمنمة من مننم :إىل لكرتوينمعجم املعاين اإلأشار      

  . حبجم صغري

يف خمطوطة عبارة عن صورة مزخرفة  ةاملنمنم أن: إىلفقد أشارت لكرتونية اإلاملوسوعة احلرة أما      

 ،من الوثائق املكتوبة املزينة بالصور امللونة األعمالتطلق عادة على و ، تلوينتتميز بدقة يف الرسم وال

  .وحنو ذلك ،والفارسية، العربيةقد اشتهرت �ا املخطوطات و  ،اهلوامش املزخرفة أو،اخلط أو

مزخرفة بأنواع  صغرية احلجم رسوماتو  صورعبارة عن : جرائيا بأ�ا إتعرفها الباحثة و      

األمثال واحلياة و تعكس القصص و  ،)احليوانيةو  اآلدميةو  ،كتابيةوال ،والنباتية ،يةسدناهل( الزخارف

تتميز بالعديد و ، املكانمان و ومرتبطة بالز  ،وتقاليد ،ومظاهر احلياة من عادات ،جتماعيةاالو ، الثقافية

ية جتمع بني عمال فنإلنتاج أميكن االستفادة منها  ،اوغريه، مهال املنظورإو ، من السمات كالتسطيح

  .عاصرةاملاألصالة و 

     Decorative plate  :  اللوحة الزخرفية

عمل فين هلا موضوعها " إىل مفهوم اللوحة الزخرفية بأ�ا  )م٢٠٠٧(اخلويل وسالمة أشار     

صة الناجتة عن عمليات اة خبيال الفنان ورؤيته اخلذي يعكس صور الكون املختلفة ممتزجاجلمايل ال

ختزان وغريها من العمليات اليت تدخل يف مراحل من اجلهد و االستبصار و التأمل واال

  .)١٥٧ص("التنظيم
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-النباتية(الزخارف بأنواع مرسومةبصرية صيغة حتمل  ةفنيلوحات : بأ�ا جرائياً إوتعرفها الباحثة      

 قائمة علىو  ،ما�دف توضيح فكرة  ،بالزمان واملكان �تمع ما ومتأثرة) الكتابية- دميةاآل- احليوانية

  . املعاصرة اللوحة الزخرفية مبا يتالئم مع  توليف اخلامات  مع، ساس البنائياأل

  

  Contemporary :المعاصرة

تعين التقدم حنو التجديد و اإلبداع للخروج عن املألوف  أن املعاصرةإىل )  بدون(أشار �نسي      

  . جديدةغري تقليدية و بصياغات 

أن حيمل الشيء روح العصر الذي يعيش فيه و يتواكب مع ") م٢٠٠٨(وحبسب رأي عشعش     

  .)١٥ص"(مقوماته و متطلباته

الذي  يف هذا العصر عند تنفيذ األعمال الفنية أسلوب متبع :ابأ� جرائياً إ الباحثة اوتعرفه     

ت الفنية لخروج إىل أفاق جديدة للوحال باستخدام األدوات واخلامات والتقنيات احلديثة فيه نعيش

   . و اهلوية األصالةجيمع بني حتمل طابع 

   Originality  :صالةاأل

ل واألص، األصالة هي من أحد مصادر كلمة أصل"أشارت إحدى املعاجم العربية إىل أن كلمة      

  .)الركن واألساس -البيئة -اإلنسانية -الطبيعة - اجلوهر(يف اللغة العربية يعين 

ستجابات غري عادية أو اأن األصالة هي القدرة على عمل " ) م١٩٦٧(زكي كما أشار       

  )٤٨ص(".إذ ختتلف أعمال املبدع وأفكاره عن أعمال وأفكار من يعيش ويعمل معهم ، مألوفة

ي و واع متعددة فمنها أصالة الرأجاءت على أنأن األصالة ) م١٩٩١،العويلي(وحبسب رأي    

)                                                           ١٢٤ص". (فكري و أصالة الوسيلةوأصالة الت، وأصالة املادة، أصالة العمل

القدرة على إدخال التعديالت والتطورات على األعمال الفنية : وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأ�ا     

  . وجتمع بني حضارة املاضي واحلاضر وبعيداً عن التكرار والتقليد
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  : ثانيالالفصل 

 أدبيات الدراسة
  ) اإلطار النظري( أوالً 

  الصور التعبيرية: المبحث األول

  .املقدمة*

  .مفهوم الصور التعبريية من القرآن الكرمي*

 .أمهية الصور التعبريية*

 .أساليب الصور التعبريية*

 .التصوير اإلسالمي يف املدرسة العربية*

 .نمنمة العربية اإلسالميةجوانب صياغة الصور التعبريية التابعة للم*

 .مصر-املغرب-سوريا- إيران-بغداد(ملدرسة العربية يفملنمنمة االصور التعبريية التابعة *

 .السمات العامة للصور التعبريية التابعة ملنمنمات املدرسة العربية اإلسالمية*
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  : مقدمة

 التصورات الذهنيةحوذت �ا على تعد الصورة من أول الفنون البصرية اليت خلقت لغة است     

أن الصورة ماهي إال تنظيم ) م٢٠٠٧(ستولنيرت وحبسب ما أشار إليه  ،لدى اإلنسان واخليالية

تتوفر فيها شروط تتظافر مجيعًا جللب املتعة وتعكس احليوية والقدرة  عناصر بغرض دالالت تعبرييةلل

   . على خماطبة املشاعر

ن تكون جمموعة من أأشكاهلا ال تعد بسط أالصورة يف  "أن  )م١٩٧٨(السجيين وحبسب رأي     

 فقية أوأ أو ،سيةرأمنفصلة  أو، منحنية متقاطعة أو ،متعرجة أو ،قد تكون مستقية اليتو ، اخلطوط

كما  ،وان ودرجات اللونلاألفهي تفصل بني مساحات الكتل و ، وهي تعين اهليكل البنائي، ائلةم

    )٣٦٦ص(".نا بشكل العناصر الداخلة يف حدود العمل املصمم يف تعريف ساسياً أ تلعب دوراً 

اً جهد أو، فكرياً  أن الصور من تصوير وقد تكون عمالً ) م٢٠٠٠(عام أبو زيدأيضاً كما وضح       

التفاعل بني مؤثرات البيئة وبني الدوافع اليت تنشط القوة التخيلية يف ذهنيًا نشأت من خالل التأثر و 

وحركة حتمل فكرة و عاطفة توحي ، وألوان، خطوط: ف من عدة عناصر حمسوسةوتتأل ،ذهن الفنان

   .بأكثر من املعىن الظاهر

تعين  و  ،املفاهيم وخلجات النفس اإلنسانيةأهم وسائل التعبري عن األفكار و  فالصور إحدى     

إبداعية و أو معرفية  ،فالصورة سواء كانت حسية وعقلية ،ك الفن املكتملذل يضاً أ" الصورة"كلمة 

تعبريية فالصورة كيانات تصويرية و ، ا�تمع يف كل عصرت بني الفرد و منا تعكس منط العالقاإ

  )  م١٩٩٠،غاتشف.  (ا�تمع بني الطبيعة و  تكو�ا صلة تربط ،مصغرة

أن للصور أنواع عديدة جتمع مابني ) م٢٠١٠(راستهاالفضلي يف دسعدية وبناًء على ما أوجزته      

، الصور البصرية: على سبيل املثال واليت منهاوالصور العقلية الداخلية ، راكية اخلارجيةالصور اإلد

   . ريوغريها الكث، رتساميةوالصور اال، والصور الالحقة، اكرةصور الذو ، وصور اخليال، والصور الذهنية

لة تثقيف و وسي هاعل منأن جي اإلنسان  ستطاعاومبا أن هناك العديد من األنواع للصور فقد      

عتبارها مدرك بصري با، ضي واحلاضر والتعبري عنهماحداث املاوأداة لتوثيق أ، وأداة خماطبة، تعليم

  .) م٢٠٠٧،الغامدي( . يةتعبري و ، وثقافية، وخيالية ،ختتزن يف داخلها حمسوسات واقعية

اجلمالية   نتقلت من املرحلةأن الصورة ا"أيضًا يف دراستها ) م٢٠١٠(الفضلي  أضافتكما      

كفن يهتم به الفنان التشكيلي إىل فن تطبيقي وظيفي يهتم بالقيم اجلمالية و الثقافية و النفعية كو�ا 

   )٢٥٧ص(".ما تطرحة من موضوعات خمتلفة ب االنتباه عربأفضل وسيلة جلذ

ية الكربى مهاليت تدل على األو ، ء الكثريالسرية الشريفة جند من املؤيدات الشي إذا رجعنا إىلو       

  . و الرسم التصويريللصورة أ
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وخط ،  مربعاً  نه خط خطاً د عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أفعن عبد اهللا بن مسعو "     

وخط خارج  ،إىل جنب اخلط الذي وسط اخلط املربع  وخطوطاً ، وسط اخلط املربع  خطاً 

  )١(كما يف الشكل . من اخلط املربع 

  

  األمل                                                                               

  األعراض      

                                                         األجل                                                                  

                                     

  نسان اإل                              

  )٢٥١ص ،م١٩٩٠،الشامي)  ١(الشكل (                   

  

    ؟  هل تدرون ما هذا: قال 

  . علم اهللا و رسوله أ: قالوا

غراض تنهشه من  نبه األو هذه اخلطوط اليت إىل ج. سود اخلط األ. هذا اإلنسان : قال

  . صابه هذاإن أخطاه هذا أ،  كل مكان

  .جل احمليط بهاأل،و اخلط املربع 

    " . ملاأل،و اخلط اخلارجي 

�دف الوصول ، يضاح ستعمل  الرسم لإلالصالة والسالم االرسول عليه ن ويتبني مما سبق أ

    ."وباقية يف الذهن ، بقاء الفكرة واضحةالذي يساعد على إ، إىل التصور الذهين 

  )٢٥١-٢٥٠ص ص،م١٩٩٠،الشامي(                                      

  

كا�ال ،للرسم أو التصوير جماالت رئيسية عديدة" ن إىل أ )م١٩٩٠(أيضًا  كما أشار شامي     

نسان من وسائل  كل ماحييط باإلنيتزي(ا�ال التزييين و  –...)املتحركة،الصور الثابتة(ومنها التعليمي 

   )٢٤٩ص(.") م مبقام الكلمةواليت يقوم فيها الرس(ا�ال التعبريي و  –)احلياة

كالعمارة  ،اجلمالية يف جماالت شىتواجلدير بالذكر أن الفن اإلسالمي شهد الكثري من الكنوز      

ميثل جزء هام من الرتاث الفين " سالمية املنمنمات اإل"التصوير اإلسالمي  ولعل، غريهوالتصوير و 

يب اإلبداعي جلماليات التصاوير اإلسالمية �ج يتالءم فيه الرتك، حيث متيز بنهج خاص، اإلسالمي

حيث يرتبط ذلك الوئام التشكيلي و احلس مع ما ، مع مكونات احلس الديين للعقيدة اإلسالمية

  .يرد يف النصوص املراد التعبري عنها بصورة بصرية مرئية 

ي إال رسوم أن الصور التعبريية لفن املنمنمات ماه) " م٢٠٠٠(األغا  ومساء وحبسب ما أشارت إليه

  )٨ص(". وهي تعكس حال ا�تمع اإلسالمي، توضيحية قصد �ا تسهيل مهمة فهم النص
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القيمة املادية للصور التعبريية للمنمنمة اإلسالمية تساهم يف "أن ) م٢٠٠٠(وأضاف يوسف     

 يرسم صورة فالقيمة املادية لوظيفة املنمنمة هي أن الرسام ال، تكوين األشكال املرئية يف ا�ال الفين

    )١٠٤ص( ".مجيلة حباً يف الصورة ذا�ا دون أن يأمل املنفعة من ورائها 

النظام  أستطاعتها أن تقر ايؤكد على أن للعني لغة ب) م١٩٨٨(و لعل ما أشار إليه الصائغ       

فالعني هي القصد ، الشكل كمضمون أأي أن تقر ، اصر التشكيليةاخلفي الذي حيكم مسار العن

وأضاف ، أو ملواجهة اإلنسان ككل يف عقله وخميلته وحسه، أو الفهم، سواء يف جمال القراءةاألول 

 أنحن حباجة إىل عني تعرف كيف تقر ف، أيضًا بأن لغة العني جتعلنا نقف أمام فن اليروى وال يصف

طرح بذلك ي وهو، ونظامية تراكمها، ودقتهـا، وتناسقهـا، واملساحات، الفعل التشكيلي عرب اخلطوط

  السؤال كيف نرى؟ ال ماذا نرى؟  

ية كانت يف أكثر األحيان الصور التعبريية للمنمنمات اإلسالم" أن ) ب د ن(كما ذكر حسن      

وكانت هلا ، ودواويني الشعر، وكذلك كتب األدب، على توضيح كتب التاريخ بصورة مرئية ةً موقوف

   )١٦٦ص(".بذاته دان التصوير كفن قائمضحاً يف ميأساليب فنية جعلت هلا طابعاً زخرفياً وا

ن مهام توضح وعلى سبيل املثال أن خمطوطات الواسطي اليت توضح احلكايات اليت يرويها احلارث ب

وأ�ا تعد سجل ميكن أن يستنبط منه الكثري عن ، جتماعية يف ذلك العصرصور صادقة للحياة اال

   )بدون،حسن). (٢(كما يف الشكل ، العادات واملالبس

  

  
  م١٢٧٣،رسم الواسطي، احلارث بن مهام، )٢(شكل(

   )١٠ص،م١٩٩٢،عكاشة. م١٣القرن

ستخدامه األدبية باملسلم برسوم املنمنمات هتمام الرسام اأن ا) "م٢٠٠٠(رأي يوسف وحبسب      

هتمام الكاتب يقل أمهية عن ا لإليضاحات املناسبة واملعربة عن املضمون بأسلوب ختيلي أو رمزي ال

    ".وإن كان لكل منهما عامله اخلاص، يف التعبري عن املضمون مبفردات حقيقة ختيلية

  )١٥٨ص(                                                                                     
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ستطاع الرسام املسلم من خالل متون املخطوطات األدبية أن خيتار املوضوع املعرب فقد ا

وطاقاته اإلبداعية يف حدود مامسحت به قيم ، منمنيماً بذلك ملكاته الفنية، عن املضمون

ث عن نمنمات املخطوطات األدبية فن يبحالصور التعبريية ملفرسم ، العقيدة اإلسالمية

ستعارات الكامنة ل التفكري اإلسالمي بعيداً عن االيف ظ، والفخامة، واإلستقامة، البساطة

   )(٨٩.p,١٩٢٩,Blochet         . يف فنون حضارات املعتقدات الدينية األخرى

  

ة متدنا بلمحة قيمة عن احلياة اإلسالمي أو املنمنمة اإلسالميلصور التعبريية يف الفن فا     

اليت وردت يف صور  التعبريية فالكثري من املشاهد التصويرية ،والثقافية، قتصاديةاالو ، يةتماعجاال

يومية  ا من حياةومايسوده، املخطوطات اإلسالمية إمنا هي تسجيل للبيئة العربية واإلسالمية

   )                          م٢٠٠٠،فرغلي( .أوحوادث تارخيية

وجوانب صياغتها يف و مفهومها وأمهيتها  على الصور التعبريية احثة الضوءبذلك تلقي البو      

يف احملافظة على األمثال كو�ا تساهم ،يف الدراسة احلالية وحنو ذلكاملنمنمات العربية اإلسالمية 

  .تتمتع بالقيم اجلمالية داخل اللوحة الزخرفية الفنية املعاصرة بصرية بصورة  الشعبية

  : القرآن الكريم من مفهوم الصور التعبيرية

حممد  ن الكرمي هو املعجزة اخلالدة اليت أنزهلا اهللا سبحانه و تعاىل على عبده ورسولهيعد القرآ      

 واليت منها ،شتمل على وجوه عدة لإلعجازن الكرمي كالم اهللا تعاىل فقد اومبا أن القرآ، عليه السالم

فهو يعرب بالصورة  ،ن التعبرييلوب القرآمتثل يف أساإلعجاز التصويري والذي  :على سبيل املثال

يصورها لوحات فنية  نيةالقرآ القصصفاحلوادث واملشاهد و ، عىن الذهيناحملسة املتخيلة عن امل

  .  )م٢٠٠٢،قطب( . ته وكأ�ا صورة حتدث أمامهيف خميلاملستمع 

بُوا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَـ  ((ية الكرمية في اآلف      َها َال تـَُفتَُّح َهلُْم أَبـَْواُب السََّماِء َوَال ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ ُروا َعنـْ

 )٤٠: سورة األعراف( ))يَْدُخُلوَن اْجلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اجلََْمُل ِيف َسمِّ اْخلَِياِط وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْجرِِمَني 

فقد أراد ، اإلبرةيف فتحة ضيقة مثل فتحة  اجلمل الذي حياول أن ميربصور اهللا تعاىل اإلنسان 

  .ل يف سم اخلياطمله صورة ذهنية حسية وهي ولوج اجلسبحانه أن يدع املخاطب يرسم يف خيا

  )ب د ن،عبدالرمحن(                                                                             

ستفاد ه اللغة واحلس واخليال فقد اتتفاعل فيداخليًا يف اإلنسان ومبا أن التصوير أمرًا فطريًا و      

خماطبة عقله و و  التواصل معهذلك يف القدرة على جذب املتلقي و وأدرك الفنان التشكيلي أمهية 

  ) م٢٠٠٥،اليزيدي(. تفكريه

أن الفنان التشكيلي قصد با�ال التعبريي أن يقوم ) م١٩٩٠(وحبسب ما أشار إليه شامي      

للوحات الفنية كانت تطرح فكرة من افهناك الكثري من  ،مهمتها وير مقام الكلمة يف أداءالتص
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ض الذي يطرحه سلوب العر الفنان التشكيلي يف أعبقرية  تظهرو  ،أواملشهد التصويري، الل الصورةخ

  . سلوب فين معاصرللتعبري عن فكرته بأ

داعي مركب جند أنه وصف التصوير التعبريي بأنه نشاط إب) م١٩٩٧(و بالرجوع لعبد احلميد     

ألوان بصرية تعرب عن هدف و عناصر وأشكال و من حتويالت يف ذهن اإلنسان حتولت من لغة إىل 

  . معىن بأسلوب متناسق يضمن من خالله الفنان توضيح رسالته

  : همية الصور التعبيرية أ

ة حتقيق األصال يفاخلاص �ذه الدراسة يف جمال التشكيل الفين مهية الصور التعبريية تكمن أ

ن الصور التعبريية أ  )م٢٠٠٥(اليزيديوحبسب رأي  ،املتلقيجلذب الطالبة  اليت تثريهاو واملعاصرة 

فخلق الصور التعبريية هو أحد ، ملقروءة إىل الفنية املرئيةامن للتعامل مع مفردات اللغة  داءةأتعد 

  .جيل جليل نقلها منو  ،العاداتتسجيل القيم و و ، التواصل دراكالسبل اليت يستعني �ا اإلنسان إل

ملوضوعات  يف كتابه أن الصور تناولت العديد من ا) م١٩٤٢(وحبسب ما أوجزه باشا

كما ، يف كتب التجويد كتصوير احللق والفم واللسان والشفتيني لبيان وتوضيح خمارج احلروف

ىل باإلضافة إ، كتب الطب اليت تتضمن تصوير أجزاء العني وعللها وطرق عالجها   تناولت أيضاً 

لوانه واألدوية ومعرفة منافعها وتوضيح أنواع النبات وأ، توضيح ألوان اخليل واألفراس يف كتب البيطرة

وكتب احليل لبيان ، لتوضيح صور الكواكب ومواقعها من الفلك ومنها ماجاء أيضاً ، وطرق صناعتها

لبيان صفة الطعن باإلضافة لتصوير املعارك والفرسان  ،الت املتنوعةلساعات املائية واآلصور ا

  .ومنها إلظهار خياالت احليوانات بصنوف األصباغ واأللوان؛ لتكون أنساً لقلوب امللوك، والضرب

حيث ، ضوء على عالقة األدب بفن التصويرجاءت لتلقي ال) م١٩٩٤(ولعل مقالة بولعراوي      

مما يدل على أن ، األدبيةطة يف الغالب باملقامات ا مرتبلينر القدمية اليت وصلت إن الصو أشار إىل أ

و اليت "ريريمقامات احل" و"كلية و دمنة " خباصة كتاب، عناية الفنيةمن ال وافراً  حظاً دب لقي األ

  ) . ٣(كما يف الشكل   ،كثرية  تعبرييةً  ن يستخلص منها صوراً أ" الواسطي"استطاع 

  
  )مقامات احلريري للفنون األدبية والنثرية املطعمة بالشعر ، )٣(شكل(
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، هناك تأثري متبادل بني كل مصور وشاعر" أن) م١٩٨٧(حبسب ما أشار إليه مكاوي  و     

اعر واملصور يستهل فيض الش، فكاره الشعريةداعات تصويرية لتكون منطلقًا ألفالشاعر يتلقى إب

  ."ميكن أن تكون مدخالً إلبداعات جديدة ، للوقوف على ما حتوي الكلمات من معاين ومجاليات

  )١٧ص(                                                                                     

ويرية تصتزخر مبا توحى به من متعة  "مقامات احلريري"ن إىل أ) م١٩٩٢(أشار عكاشة كما      

نتجها اليت أ وبذلك يشري إىل أن الصورة ،رة إىل الصورةستنباطها من العبايقوم الفنان على ا، متخيلة

 هان يستخلص منستطاع أالذي ا وروح املصور ،ال مزيج بني روح املنشئ للمقامةماهي إ، الفنان

و  ،ديبمضمون أ ،ذات مضمونني فالصور، مثلتها ريشة املصور معنويٍّ  إىل شيءٍ  ،اً مادي شيئاً 

  . ي حافل بالشعور الذي حيسه املصورمضمون شكل

 )رؤية تشكيلية فنية للقصيدة النبطية( الغامديليلى أكدت نتائج دراسة  )هـ١٤٢٨(و يف عام      

إىل إجياد  الدراسة هدفتحيث  ،باإلبداعات التصويرية) الفصيح  - العامي (عالقة األدب  على

  .التصويرثراء جمال الرسم و عر النبطي إللشمداخل جديدة للتعبري با

   :أساليب الصور التعبيرية

  من أساليب التصوير التعبريي اليت يلجأ إليها الفنان التشكيلي و ويعد أسلوب الرمز

فالرمز ال يشري إىل الشكل بل  ،ستنباط املعىن املراداخليال الالذي يعتمد على الفكر و 

   .إحياءاتو ، دالالتو ،  معىن وقيمإىل

 األسلوب اخليايل الذي ال يرسم لنا واقعًا بل مكوناته اللفظية مستمدة من الواقع ،

وتنقل بأسلوب يستدل به على  اخلياللغة اللفظية إىل صورة يف العقل و حيث يبلور ال

  .معىن

  أسلوب السرد و احلكاية كأن ينقل اللغة اللفظية من صور�ا الواقعية إىل صورة فنية

  . مجالية نفعيةو ، ثقافيةو ، وأخبار حتقق أغراض تعليمية داثمتسللة لتحكي أح

                                                                       )م٢٠٠٥،اليزيدي(                                                            

 والذي ، بأسلوب ساخر األسلوب الكاريكتريي الساخر والذي يهدف للنقد والتوجيه

 .لإلجتاه التصويري التعبريي بأنه األكثر إمعاناً ) م١٩٩٩،الشامي(وصفه 

  :التصوير اإلسالمي في المدرسة العربية

 ،إىل الكون بشكل عام رةيف النظ التصوير اإلسالمي وسيلة للتعبري عن الفكر اإلسالمي كان     

املدارس  زدهار بعد ظهور العديد من تقدم واالوأخذ حقه من ال، احلياة وقد دخل يف مجيع نواحي

  )م١٩٨١،حسن. (نتشرت مع الفتوحات اإلسالمية يف خمتلف البلدانواليت ا، كالعربية وغريها
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إال  ،زدهرت يف القرن الثالث عشرإىل أن املدرسة العربية للتصوير ا) م١٩٩٢(عكاشةوقد أشار      

ملخطوطات اإلسالمية امللونة ترجع للصور داخل ا أقدم حماوالت"أشار إىل أن ) م٢٠٠٠( أن فرغلي

لذي ترمجه إىل العربية او ، لك ماجاء يف كتاب كليلة ودمنةومصداق ذ، إىل القرون األوىل لإلسالم

إذ حيتوي على صور توضح موضوعات الكتاب لتكون ) م٧٥٠ -هـ ١٣٢(بن املقفع عام عبد اهللا 

فقد أشارت يف ) م٢٠٠٤(عصر سحر أما ، )٧٩ص("وألوا�ا أنسا لقلوب امللوك ، بأصباغها

   ."الثالث عشر امليالدي -زدهرت يف القرن السابع اهلجرية اأن املدرسة العربي"دراستها إىل 

  )٢٣ص(                                                                              

حناء العامل ملدرسة العربية قد انتشرت يف مجيع أجند أن االعربية و بالرجوع للعديد من املراجع      

  .وعاشت فرتة طويلة يف إيران، ومشال أفريقية واألندلس، ومصر، وسوريا، كالعراق: سالمياإل

   ) م٢٠٠٨،عشعش(                                                                     

  :مة العربية اإلسالميةمنمنالتابعة لل التعبيرية جوانب صياغة الصور

   :اإلسالمية من خالل ثالث جوانب أساسية وهي املنمنمات تتضح صياغة الصورة داخل 

  : المهاري الجانب: والً أ

إىل أن توظيف تصاوير املخطوطات داخل منت املخطوطة قد حدد ) م١٩٩٧،حنورة(أشار    

وط من خالل الربط بني اخلط للرسام مساحة مطروحة يضع فيها فكره وحيقق فيها خياله الناتج

أغراض  لتزيني واجلمال فقط بل جاءت خلدمةواخلطوط الكتابية و أ�ا مل تكن بغرض ا، التشكيلية

ي وحبسب رأ ، ستخدامهااحية أو العقاقري الطبية وطريقة اوظيفية أخرى مثل توضيح العمليات اجلر 

يف  ديدة للحوادث املشهورة رسم صور عالتصوير يف ا قد استخدمو أن املسلمني )م١٩٨١(حسن

فالتصوير اإلسالمي ليس تصوير املناظر باحملاكاة فقط بل ، تاريخ الرسل وبعض حوادث السري النبوية

     .إبداع للبحث عن طبيعة األشياء

  :الفني الجانب:ثانياً 

املعاين  بني طيا�ايعد فن تصاوير املخطوطات اإلسالمية مبثابة ترمجة للصور الذهنية اليت حتمل      

حيث كان هدف الفنان اإلسالمي جعل عناصر عمله تعرب عن شفافية ، ستعاريةواال، الرمزية

احليوانية والنباتية و ، دميةك بإجراء التحويرات يف الرسوم اآلوذل، موزعًة بأبعاد متناسقة، الوجود

جلى مهارة وقد تت،  )م٢٠٠٦،محاد(. وهو اهلدف األمسى للفنان اإلسالمي، للتعبري عن املطلق

برسوم سطحية تعرب عن قوة التفكري وحسن اإلبداع ومجال املسلميني الفنية يف تغطية املساحات 

  )م٢٠٠٨،حسن. (األلوان
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ماهي إال ، أن رسوم املخطوطات اإلسالمية "إىل ) م١٩٨٨(أشار الصايغسبق و أن كما      

   )٢٥١ص( ".البصرية ويتوقف ذلك على قدرة، صوراً ظاهرة رمست لكي تدرك صوراً باطنة

  : العقيدي الجانب: ثالثا

إن ما فرضته وظائف التصاوير اإلسالمية على الرسام املسلم من جوانب عقيديةمل تكن من       

و قد سامهت يف ، بل أتت من خالل قواعد العقيدة اإلسالمية اليت أتبعها يف فنه، خالل الصدفة

  :  التايل) ٤(خالل الشكل من ) م١٩٩٩،عطية(بلورة شخصية و اليت مثلها 

  

  

  
  اجلانب املهاري                                        اجلانب الفين                               

                            

   اجلانب العقيدي
  )  ٤٢ص، م٢٠٠،محاد (. اجلوانب اليت سامهت يف تشكيل ملكات الرسام املسلم) ٤(شكل 

                           

اإلسالمية اليت  يف احلضارةفاجلانب العقيدي أوجد فن إسالمي أصيل مشل جماالت واسعة        

وكان فنًا متميزًا يف شكله وجوهره ومرتكز على رؤية عقدية حتكم ، مأل إشعاعها أرجاء العامل

     )م١٩٨٣، قطب(.  صناعته ومهارته وحتدد أهدافه وألزمته بصيغة واحدة للتعبري التصويري

ته إىل الرتكيز على فكرة وقد وجه، فجميع تلك اجلوانب تتظافر لرتتقي مبستوى الرسام     

املرونة يف والقابلية و  ،ادمية أو احليوانية وغريهوالتدقيق يف إنتقاء مفرداته اآل ،املرسومة موضوعاته

  )  م٢٠٠٦،محاد(  .القدرة على تأليف قيم فنية إسالميةو  ،تشكيله لعناصره

   :لمدرسة العربية ببغدادلمنمنمة االصور التعبيرية التابعة 

وجدت الباحثة أن ، بالرجوع للعديد من املؤلفات والدراسات اخلاصة باملنمنات اإلسالمية     

على أن مدرسة بغداد متيزت وتفوقت عن املدارس  اقد أمجعو وزكي ، مثل السجيينأغلب املؤرخني 

لويني للموضوعات اليت والت، والتكوين، ودقة الرسم، يزت بصور�ا البسيطةحيث مت، الفنية األخرى

دمية مبا يغلب عليها الرسوم اآل" لبغدادية أن املدرسة ا) م١٩٧٨(السجيينزينب تشري و  ،تناولتها

وهلذا كان تصوير بعض الشخوص ... فيها من حياة و قوة بعيدة عن اإللتزام بتفاصيل أجزاء اجلسم 

  ) ٥(كما يف الشكل   )١١٠ص(".درسة يغلب عليه مسحة زخرفية ظاهرةيف هذه امل

 الرسام املسلم    
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   )املكتبة الوطنية بباريس -م١٢٢٥،بغداد،مقامات احلريري،)٥(شكل (

  

كانت حتاط �االت إىل أن رؤوس األشخاص يف هذه املدرسة   )م٢٠٠٨(عشعشكما أشار    

يف  )م٢٠٠٠(ليه فرغلي ولعل السبب يف ذلك هو ما أشار إ، قد تكون باللون الذهيبدائرية و 

  )٦(كما يف الشكل )٨٥ص("لفت األنظار إىل هذه الرسوم أن املصور قصد بتلك اهلاالت" دراسته

  

  
  هـ٦٣٤-م١٢٣٧(،بغداد ،مقامات احلريري،)٦(شكل (

  )املكتبة الوطنية بباريس،رسم الواسطي

رسم احليوانات  تتميز برباعة، العربية ببغداد ملدرسةأن ا) م١٩٨٩(األنصاري  يوحبسب رأ    

كما يف  ،وبرزت مواهب املصور العريب يف رسم القوافل املرتاصة املتتابعة، وخصوصًا اخليل واإلبل
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فاستخدم ، حرص الفنان هنا على أن حيقق ملنمنماته كيان ذايت بني النصوصو  ،)٧(الشكل 

  .ة عن النصوصماألشجار كإطار يفصل املنمن

  

  
  صورة موكب يف خمطوط من مقامات احلريري حمفوظة يف) ٧(شكل 

   )م١٢٣٧(هلية بباريس و ترجع إىل سنةاأل املكتبة

من مميزات هذه املدرسة أيضاً اجلمع بني مشهدين "أن) م١٩٩٢(وحبسب ما أشار إليه عكاشة     

  )٦(كما يف الشكل. )١٥ص("أو أكثر يف صورة واحدة 

صور أن أهم مامييز وجدت الباحثة أ�ا أشارت إىل ) م١٩٧٨(السجيينوبالرجوع لدراسة           

وثائق تارخيية عظيمة الشأن يف التعرف على عادات إمكانية النظر إليها ك"هذه املدرسة أيضا 

   )١١٣ص(".وأحوال ا�تمع العريب اإلسالمي و تقاليده 

  :لمدرسة العربية في إيرانلمنمنمة االصور التعبيرية التابعة  

درسة فقد متيزت تصاوير هذه امل، ستخدام التصوير يف إيران عن سائر الفنون األخرىشاع ا     

واألرض متثل على شكل خط يتكون من أوراق شجر ، صطالحيةسومة بطريقة ابأن العناصر مر 

كما أن الرسوم احليوانية تتميز ، )٨(كما يف الشكل ،وملفوفة ومدجمة مع بعضها البعض، متناسقة

زيادة على ذلك ألوا�ا ، وإمهال يف التعبري عن العمق، مبهارة يف تعبريها عن احلركة داخل الصورة

بطيات  أو ،دميني بوجوه زخرفية متكررةولعل أبرزها زخرفة ثياب اآل، نظارذب األالرقيقة اليت جت

            )  م١٩٨٩،االنصاري. (الختلو من الطابع الزخريف
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    ) الواسطيرسم حيىي،ريريمقامات احل، ) ٨(شكل (

  

   :مدرسة العربية في سوريا للمنمنمة االصور التعبيرية التابعة 

به هذه املدرسة  وأبرز ما متيزت، أكثر حتديداً  ختذت أسلوباً ة يف سوريا امجند أن صورة املنمن     

ىل زخرفة ضافة إباإل، ة الذي يسيطر عليها و الواضح يف استخدام اللون الذهيبهو طابع الفخاف

   )م١٩٧٨،السجيين) .  (٩(كما يف الشكل ، الثياب تارة بالزخارف اهلندسية و تارة بطيات الثياب

  

  
  )منتديات جسد الثفافة _مكتبة اسطانبول ،م١٣القرن  ،)٩(شكل (

   :مدرسة العربية في المغربللمنمنمة ارية التابعة الصور التعبي

التصوير   باإلضافة إىل أساليب ،يف الثياب املتمثلبالطابع املغريب و متيزت تصاوير هذه املدرسة      

و اليت سبق وأن  )١٠(الشكل كما يف ، )م٢٠٠٠،فرغلي.(مدرسة إيران و ، كما يف مدرسة  بغداد

  .أشارت إليها الباحثة 
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  -١٣القرن ، ندلسيقصة من األدب األ –منمنمة رياض و بياض ) ١٠(شكل(

    )منتديات جسد الثقافة  –مكتبة الفاتيكان 

  :ية في مصر مدرسة العربللمنمنمة ا الصور التعبيرية التابعة

والتقاليد الفنية ، والفن العريب، قام التصوير يف مصر على أسس رئيسة من الروح اإلسالمية     

جتماعية املتباينة منها طابع خمتلف حبكم الظروف اال ولكل، إذ مر التصوير مبراحل خمتلفة ،القبطية

، نية عامةدرسة وحدة ففكان يسود معظم تصاوير هذه امل، اليت متيز كل مرحلة منها بطابع خاص

حيث تأثر التصوير بالتقاليد ، وعدم تغري الظروف اجلغرافية من جهة أخرى ،نتيجة للروح اإلسالمية

والذي كان يغلب علية الرمزية والبعد عن ، وهي تقاليد التصوير القبطي، الفنية السائدة قبل اإلسالم

ومع هذا إال أن الفن ، عمق والظل والنوراألثاث من الفجردت الصورة املتعلقة بالبيئة و ، الواقع

  . القبطي قبل اإلسالم كان ذات طابع زخريف ساعده على اإلندماج بالفن األسالمي يف مصر

   )م١٩٧٨،السجيين(                                                                         

ته يزيد األمر وضوحًا إذ أشار إىل النقاط يف دراس )م١٩٨٩(ولعل ما أشار إليه األنصاري      

  : التالية

 و وضح امليل حن، )م٧٥٠ -هـ ١٣٢٠(ستيالء العباسيني على اخلالفة بعد ا

 .من احليوية فبدأ التصوير املصري يتزود بشيء، مظاهر احلضارة الفارسية

  أخذت ،   )م٩٣٢ -هـ٣٢٠(إىل ) م٩٠٨ -هـ ٢٩٥(ويف العصر الطولوين

إذ ، اليت ظهرت يف الرسوم يف عصر الوالة العباسيني تزداد وضوحاً الروح اجلديدة 

 . زودت باحلركة و احليوية وقوة التعبري

 و ، )م١١٧١ -هـ٥٦٧(ستيالء صالح الدين على السلطة يف مصر وبا

دخلت مصر مرحلة جديد من االزدهار ، القضاء على اخلالفة الفاطمية فيها

وتعد الثقافة األيوبية نتاجًا إسالمياً ، ياسيةنتصارات السواال، والثقايف، احلضاري

 .عربياً 
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   هـ ٩٢٢(إىل ) م١٢٥٢-ه٦٤٨(و استمر التصوير يف عصر املماليك - 

  )٨٨ص(. على منوال العصر األيويب) م١٥١٧

طات بالصور زدهر بتزويق املخطو  العصر اململوكي االتصوير يف" أن) م٢٠٠٠(وأضاف فرغلي      

) ١٠٦ص"(مقامات احلرير : لى سبيل املثالواليت منها ع، عظيماً  اً زدهار من كتب أدبية وعلمية ا

  ).١١(كما يف الشكل

  
  -م١٣٣٤مصر ، يريمقامات احلر ، )١١(شكل (

  )املكتبة الوطنية النمساوية يف فينا 

  

يف الطابع الزخريف والبعد عن  كانت تبالغفرغلي أيضًا أن التصاوير يف هذا العصر   وأضاف     

وقد اعتمدت على رسم كثري من العناصر �يئات زخرفية تكسوها أشكال مؤلفة من خطوط ، الواقع

كما سبق وأن أشارت ،ان األشجار والتاللاملياه وسيق إذ كثر رسم، متداخلة ذات طابع خاص

و ، واستعمال األلوان الزاهية ،ستخدام اخللفيات املذهبةإىل أنه كثر هنا استخدام املصورين ا، الباحثة

   . إال أ�ا متيزت عناصرها بالبساطة والبعد عن التفاصيل ، عتماد على األلوان املتباينةاال

  :    اإلسالمية لمنمنمة العربيةلبيرية التابعة السمات العامة للصور التع

- يرانإ - بغداد( أحناء العامل اإلسالمي املنمنمات العربية اإلسالمية على خمتلف صور متازت ا     

  . بالعديد من السمات واليت سبق و أن أشارت إليها الباحثة، )مصر-املغرب-سوريا

ثار ت يف دراستها أن تلك السمات هلا آار جند أن السجيين أش) م١٩٧٨(و بالرجوع لعام      

إذ تبث تلك السمات الثقة يف نفوس الطلبة وال تشعرهم  ،ستخدمت يف العملية التعليميةذا ابالغة إ

باإلضافة إىل أ�ا ، حبالعجز عن مقارنة أعماهلم بالطبيعة نظراً إلمهال البعد الثالث من خالل التسطي

" الواسطي"ريقة تناولط: اليت منها على سبيل املثال و  ،تكرةكتشافات وحلول جديدة ومبا يؤدي إىل 
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حنناءات ينبثق منها احلس احلركي و الطابع احيث قام بتحليلها إىل أشكال وخطوط و ، لرسم الشجرة

  . احليوي

الدراسات توصلت إليها العديد من األحباث و اليت سمات و فيما يلي تشري الباحثة إىل تلك الو      

ومساء و دراسة ) م١٩٨٩(ودراسة األنصاري، )م١٩٧٨(مات العربية كدراسة السجييناخلاصة باملنمن

  :واليت منها ) م٢٠٠٠(األغا

 كذلك ، دمية ذات اللحى السوداءالذي متثل يف سحنة الرسوم اآلو ، التميز بالطابع العريب

 . املالبس اليت يرتديها أشخاص

 هتمام واال، مق والتجسيمعن الع لتزام باملنظور اهلندسي البصري عند التعبريعدم اال

 .بالتسطيح

  ستخدام الوحدات الزخرفية بشكل عامامليل إىل ا  . 

 بلون واحد هو اللون الذهيب هاو اللجوء إىل تلوينأ، عدم تلوين اخللفية. 

 كثرة األلوان الزاهية الرباقة                         . 

 لوانجتاهات العناصر واألن خالل االتعبري عن احلركة م.                                                                  

 رسم يف صورة واحدةاجلمع بني الكتابات وال.   

 ويرجع ذلك لطريقة تناول الرسام للموضوع، شتمال التصوير على عدة مشاهدا. 

 اخلروج عن إطار الصورة.                    

  قريبة من الواقعمتثيل طيات املالبس خبطوط بسيطة.                       

 مة بالتوزيعات والعناصر الزخرفيةكثرياً ما جتيء األرضيات منظ. 

 التعقيد بالرغم من كثرة التفاصيلوعدم ، تتميز التصاوير بصغر حجمها وبساطة التعبري.                                             

 ستعراضيةوضع العناصر يف صيغة ا.   

  واألرجل لدى العناصر البشرية واحليوانية، شاقة األطراف كاأليدير.  

 سلوب هندسي مدروس قائم على النظامتوزيع العناصر بأ         . 

ه بصره من عناصر ستفاد بكل ما وقع عليأن الفنان املسلم ا) م١٩٧٨(سجيين وحبسب قول ال     

حيقق أغراضًا زخرفيًة جعلت الفن اإلسالمي  لكي، )أو نباتية و حنو ذلك،أو حيوانية،دمية آ(سواء 

وهي بذلك تشكل لوحة زخرفية تتمتع بأسس  ،خرىيتسم بصفات متيزه عن سائر الفنون األ

   . وعناصر تصميمية جعلت منها فناً مميزاً 

، يةمماسبق تستخلص الباحثة أن الصور التعبريية ما هي إىل ترمجة تأخذ عدة أساليب تعبري       

املنمنمة العربية ما هي إال صور أن و  ،السخرية وغريهاو ، والتخيل، والسرد واحلكاية، الرمز واليت منها
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، األدبية من شعر و قصة و حنو ذلك نفعية جاءت لترتجم املخطوطات تصاوير هلا أهداف مجالية و 

الذي  التقاليد للمجتمعباإلضافة إىل أ�ا تصف العادات و  ،العديد من املميزات والسماتو تتمتع ب

حيث ، وذلك كو�ا تعكس أسلوب احلياة اليومي ولكن بأسلوب تشكيلي زخريف، تنتمي إليه

ومهما أختلف  ،ف اهلندسية والكتابية والنباتيةوالزخار ، احليوانيةستخدمت العناصر البشرية و ا

وحة ا داخل اللستخدام الصور الذهنية املختلفة من خميلة الفنان وجتسيدها األسلوب فاملقصود �ا

  .الزخرفية املعاصرة
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  :المبحث الثاني

   :األمثال الشعبية الحجازية

  .مقدمة*

  .مفهوم األمثال الشعبية*

  .مصادر األمثال الشعبية*

  .األمثال الشعبية ومميزات خصائص*

  .أمهية األمثال الشعبية*

  .مضامني األمثال الشعبية*

  .أدوار األمثال الشعبية*

  .ال الشعبية عرب العصوراألمث*

  .وراء كل قصة مثل و حكاية*

  .السمات الفنية يف األمثال الشعبية*

 .الوسائط احلسية وعناصر البيئة يف األمثال الشعبية*
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  :مقدمة

ة ـكة العربيــاململ ن احلجاز هي املنطقة الغربية منأ) ديايبويكي(وسوعة احلرة شارت املأ     

  .ع وغريهاـوينب والطائف ،واملدينة املنورة ،مكة املكرمةو ، م مد�ا الرئيسية جدةهومن أ ،السعودية

 الذخائر اخلالدةبداعات و وقد خرج منها العديد من اإل، ريبة الشعر العوتعترب احلجاز مقر نشأ     

ال واألعم، جتماعيةنعكس يف مظاهر احلياة االبثقافة ت�ا حتتفظ أكما ،واملختلفة على مر العصور 

دي اللباس التقليو  ،البسيطةاحلجازية  يضا باللهجة احلضريةتتسم أو  ،قـنيالفنية و املعمار األو ، األدبية

املدورة احملرمة أو و ، ليباملصنف اليماين أو احلو ، والدقلة، بيضوب األــالثو  )الغبانة(ةمــااملكون من العم

وقد  ،اغريهوالزمازمة و ، طوافةعمال اليف أشتغل أغلب أهايل املنطقة وقد ا ،اخلاصة باللباس النسائي

  . ااملوشح احلجازي وغريهلفلكلور احلجازي كرقصة املزمار وا�رور و با اـً يضرت أـأشته

 يف احلفاظ على بارزةدوار عديدة و قام بأالذي  التشكيلي هتمام بالفناملنطقة عن اال أهايل غفلومل ي

 ضافةباإل ،كوالت و حنو ذلكأاملو  ،فراحاألمظاهر و  ،سباللاتقاليد عادات و  (، تراث املنطقة الشعيب

التشكيلي  هم رواد الفنكان من أو ، )هايل املنطقة يستخدمو�ااألدوات اليت كان أللحرف اليدوية و 

صفية بن زقر و ، عبد احلليم رضوي ،داخل أعمال فنية إبداعيةالشعيب ترمجة الرتاث  استطاعو الذين ا

  . الفناناتو  الكثري من الفناننيو غريهم 

رب عن هوية ـلذا فهو يع، وجدان شعب ماالرتاث الشعيب هو التعبري النقي املرتبط بفكر و ف      

حقة جيال الالهو كل ما خلفته األجيال السابقة لألأو ، جتماعيةاالباحلالة الثقافية و  بطةالشعب املرت

ليت تعترب حصيلة التجارب الناضجة او ، واملرتوكات الفنية، جتماعيةالايف خمتلف امليادين الفكرية و 

الرتاث  دراسة) م١٩٨١(عامرسوسن ت عترب لذلك او ، بدعها عرب العصورالبشري اليت أللجنس 

ا املرآة كو�،عة البيئة اليت تأثر �ا اإلنسانلتفهم طبي اً طريق ة املتتاليةـه التارخييـالشعيب يف خمتلف مراحل

ن الفكر قرب للوضوح عاإلنسانية اليت تعطينا فكرة أهم الدراسات من أ اليت تعكس صورة الشعوب

  .ريـالبش

، دة ـعام ـقسإىل أإىل تقسيمه  الشعيب املهتمني بالرتاثكثريا من املفكرين و املؤرخني كما سعى       

  : و اليت منها 

  احلرف لعادات والتقاليد و كا: العملي املمارسالرتاث .  

  املوسوعات عن املاضي تب و وتشمل كل مادون يف الك: املخطوطاتتراث .  

 اليت تعد حمور و (مثال الشعبية األو ، كاحلكايات و القصص : سموعاملروي الرتاث امل

 ) ١١ص،هـ١٤٢٧،منري الدين(                      ) .      الدراسة احلالية 



٢٧ 
 

املوروثات تل مكانة هامة بني حتفهي ، عتبارها أحد انواع الرتاث املرويبامثال الشعبية فاأل     

 ،جتماعيةتصوير احلياة االو  ،الدالالت الثقافيةو  ،كو�ا تساعد يف معرفة املظاهر، دبية الشفاهيةاأل

  .اث حدأات و ـن عالقـا مـما يدور فيهو 

ربها شواهد على ـعتيت اـالو ، األمثال الشعبيةأمهية ول حمقالته  ) م٢٠١١(ركز صقور كما       

حد عناصر أيضًا أعتربها اما ـك، نسان خالل مسريته احلياتية�ا اإلاألحداث اليت مير و ، ا�ريات

  . حكمةربة شعبية طويلة ختلص إىل عربة و عتبارها نتاج جتباالثقافة الشعبية 

 ي مقالتهـف) م٢٠١١(أشار املنصوري  نسانيةنتيجة لوصف األمثال بأ�ا خالصة التجارب اإلو      

ن األمثال ـتنفيذ مشروعات ترتجم مناذج معليها عن طريق  احملافظةإىل ضرورة  "ترمجة األمثال"

 ،م الفكريةـبال شك يف التعرف على القيتساعد و كو�ا ، الشعبية و قصصها إىل لغات عاملية

ة رمزية تعبريية ـسياقات ثقافية ذات قيم �احيث وصف األمثال بأ، عربيةيرة الاحلضارية للجز و 

  . املكان تتجاوزحدود الزمان و 

العلماء ربط بني الرتاث الشفهي ن بعض إىل أ شارأ قانصون جند أ) م١٩٩٥(عام بالرجوع لو      

اط تقارب ـقاك نـهنف ،ديةثورات املاأحد عناصر املأن التصوير الشعيب عتبار أى اعل ،والتصوير الشعيب

  .ونابع من روح اجلماعة ،جدادفكالمها متوارث عن األ ،ما بينهمافي

  :بيةمثال الشعمفهوم األ

ىل أن املثل يتوزع يف معاجم يف مقالته إ) م٢٠١١(ولتحديد مفهوم املثل فقد أشار عوكاش      

، احلديث، والنظري، الشبيه، واملماثلة، التسوية، بني املفاهيم اليت ختتلط فيها احملسوس وا�رد اللغة

  . الوصف واإلبانة، التصوير

مقتطفة ، مجلة من القول" جند أن املثل يف اللغة) م٢٠٠٠(جيزو إذا أمعنا النظر يف املعجم الو      

لذي القول السائر ا" أو هو  ،)٥٧٢ص(" أو قائمة بذاته ينتقل إىل مايشا�ه دون تغيري، من كالم

كتسب قيمًة تعبرييًة خاصًة جعلتهم ال جيدون أبلغ منه وأوجز ما كثر جريانه على ألسنة الناس ا 

  . نقًال عن األصبهاين) م٢٠٠٨(عمار وهذا ما أشارت إليه مقالة ،"والتعبري عن مرادهم ، بأنفسهم

  

أشار إىل املثل يف ديوان األدب بأنه ما ترضاه " الفارايب"أما يف اإلصطالح جند أن      

والضراء ، وفاهوا به يف السراء، العامة واخلاصة يف لفظه و معناه حىت ابتذلوه فيما بينهم

واملكربة كرب ووصلوا به إىل املطالب القصية وفرجو به عن ال، وا به املمتنع من الدراستدلو 

أن جيتمع يف املثل أربعة ال جتتمع " ويضيف إبراهيم النظام موضحًا  ،"وهو أبلغ احلكمة 

فهو ، وجودة الكناية، و حسن التشبيه، وإصابة املعىن، إجياز اللفظ، يف غريه من الكالم

     )٦ص، ١٤٣٠عطيوي ( .  �اية البالغة
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املثل : " حيث قال، يزيد األمر وضوحاً ) م٢٠٠٩،كهينة(الذي أشار إليه" املربد"ولعل تعريف      

   )٧١ص(".واألصل فيه التشبيه ، وهو قول سائر يشبه حال الثاين باألول، الشعيب مأخوذ من املثال

هوأسلوب ، أسلوب تعليمي ذائع بالطريقة التقليدية"املثل أن ) م١٩٩٥(قانصو كما أشار    

فاملثل يعرب عن جتارب ...سلوكيًا  مبدأً  أو ،أو قاعدة أخالقية، يكون حكمة، قصري، بالغي حاد

                                                                         )٥٠ص(".ويصور مواقفهم من مشكالت احلياة، العامة

واليت حتمل يف طيا�ا ، ائل التعبري عن خالصة التجارب اإلنسانيةاألمثال الشعبية من أقدم وسف     

ا يساعد مم، ز بإمكانية تكرارها يف كل زمان ومكانكو�ا تتمي،معتقدات شعبيةو  أحكاماً و ، قيماً 

  .                 وشيوعها بني الناس، ستمرارهاعلى ا

قف ستشهاد باألمثال بصورة عامة يف املواالقلة ا"أن ، )م٢٠١٠(نعاملاعزيزة وحبسب رأي       

                                                      . "ندثارهايؤدي إىل احتمال تالشيها وا، بني األجيال املعاصرةاليومية 

أما  ،لجانب األديب والبالغي للمثلية لة أعطة األولو ميكن اإلجياز بأن املفاهيم السابقو      

أ�ا ختتلف حبسب اجلانب اللغوي و و ، ليس للمثل مفهوم حمدد" ار إىل أنهفقد أش) م٢٠٠٠(مكى

    )١٤ص(."أو الرتبوي ،جتماعياالو  ،أو اجلانب الوظيفي ،الفين

حد ألوان التعبري هو أن األمثال الشعبية أخر و رأياً إضافياً آ) م٢٠٠٦ ،ريبتاأل، متويل(أن لـ  إال     

ا كل حبسب الوظائف و األدوار اليت يؤديه ،معتقداتهماله و يت يعرب �ا ا�تمع عن أفكاره وآالو  ،الفين

  . التقاليد للمجتمع ذاته طابع شعيب مرتبط بالعادات و 

نتشاراً ال التعبريية الشعبية افقد أشار إىل أن األمثال أكثر األشك ،)م٢٠١١(أما عوكاش     

  . واملعتقدات واملعايري األخالقية ،كو�ا تعرب عن أسلوب املعيشة،اً وشيوع

وب تعبريي تصويري أكثر األمثال أسل توصلت إىل أن) م٢٠٠٥،اليزيدي(سة و لعل نتائج درا     

تعكس و  ،أحداث اإلنسانو  ،تعبريات تشبيهيًة ملواقففاألمثال ما هي إال صورًا و  ،بنائياً  منه أداءً 

  .لفت وظائفها األدبية أو البالغيةختمهما ا ،الوجودو  ،للحياة العمق التارخيي

أو منا هو واقع يأيت صورة لألفكار إ، أو صورة بال معىن،  بال صورةفاملثل ال ميكن أن يكون معىن

  .    أفكار تأيت للصورة 

  : أن األمثال تنقسم إىل قسمني يف دراسته إىل اإلشارسعى الثقفي ) هـ١٤٠٦(عام  ويف     

 مثل، وملتزمة بقواعد اإلعراب، يت تكون مفردا�ا بعيدة عن اللحنوهي ال: مثال فصحىأ :

  ).القوس باريها أعطِ (

 غالباً ما تكون نابعة و  ،ال تلتزم بقواعد اإلعرابو  ،وهي اليت تعتري أكثر شيوعاً : مثال عاميةأ

  :  وعلى سبيل املثال ،من اللهجة احمللية لكل منطقة
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من التعابري الشعبية العامية يف وهي ، أي ماء] مويه[ –أي ذهب ] راح [، )يه راح يف شربة مو (  

   ).املدينة املنورة و ، مكة املكرمة و جدة( جة احلجازية الله

و حتمل ، ازية تتميز بذخائر كالمية تراثيةأشار إىل أن اللهجة احلج) هـ١٤٣٠(و لعل سالمة      

  : لى سبيل املثال على الشكل التايلاليت جاءت عو  ،فسيةدالالت نو  ،جتماعيةً وا ،قيمًة تارخييةً 

  . ال يوجد بالسوق: ]ما فـ ـالسوق [  –. قال له]: قالـ ـله : [ كقوهلم

  . على اهللا]: على ـا هللا [  –. لو أ�ا]: لو ـا�ا [ 

لغة قائمة أن اللهجة احلجازية متيزت مبيزات جعلت منها  ،)هـ١٤٣٠(وعلى حسب رأي سالمة

  : واليت منها على سبيل املثال ،عروبتهابأصالتها و و ، ابذا�

 شتراك في كلمات بين الفصحى والمحكيةاال:  
   .مبعىن قليل": شوية " -.ىن غضبان مبع" : محقان: " كقوهلم

 األلفاظ في مخاطبة الفرد بالجمع تفخيم : 

   "؟أخباركم، كيفكم؟: "كقوهلم

 وكأنها كلمة واحدة نحت األلفاظ لتبدو:  

 . شوي شوي": بشويش" –. ترى إنك: "ترنك: "قوهلمك

 تخفيفهم للهمزة عن طريق تحويلها:  
 .  بدال من فائر" فاير"  - . بدال من بئر" بري: "كقوهلم

 كذلكوبالعكس   ،بير عن صيغة الجمعستخدام المثنى للتعا:  
 .أعطيته قرشني بدال من قروش  -.  من رجلنيرجول بدال :كقوهلم

 مات الفصحى بتصرفستخدامهم الكلا: 

لة يقصد �ا اإلعجاب أو ذلك للرتكيز على مقو و ، "من باب أوىل،زي فلقة الصبح" :كقوهلم

  . اإلنبهار

  : مثال الشعبيةمصادر األ

قوال احلكماء يف وكذلك أ ،السنة املطهرةو  ،ن الكرميمن القرآ األمثال الشعبية كثرياً قتبست ا      

السنة يعدان من أهم ن و أن القرآ إال ،اليومية جتارب احلياةو  ،اتاحلكايو  ،القصصو  ،الشعر و احلكم

يَا أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل (( :كقوله تعاىل ،ال خيلوان من ضرب األمثال للناس فهما ،املصادر

ُهمُ  َوِإنْ  ۖ◌ ُه لَ  اْجَتَمُعوا َوَلوِ  ُذبَابًا َخيُْلُقوا َلنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  ۚ◌ فَاْسَتِمُعوا َلُه   َيْسلُبـْ

  )٧٣:سورة احلج) (َواْلَمْطُلوبُ  الطَّاِلبُ  َضُعفَ  ۚ◌  ِمْنهُ  َيْستَـْنِقُذوهُ  َال  َشْيًئا الذُّبَابُ 
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   :أيضاً  مثلة ذلكو من أ

ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلُه َوَما ُقْل ِإنَّ َريبِّ يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن   :(ذكر اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي     

ُر الرَّازِِقني ال "  ستشهد �ا يف املثل ا هنإال أ ،)٣٩: سبأسورة ( )أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو ُخيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ

  . طيرزقك وال تتسخ أي كن راضياً  ":تبكي يف وش الرزق يهرب 

له فإنه  ،فليمسك عن الشر...( معىن احلديثفيما  :قال عليه السالم :مثلة السنة املطهرةأمن و 

التباعد عن يضرب يف  ":عن الشر و غنيله أبعد" املثل  شتق منهوقد ا) ٣٤البخاري ص (.)صدقه

للحصول على ، مور اليت جتلب الشروربتعاد عن األكاال،و احلث على نبذه جبميع الوسائل ،الشر

   .ويكون حاله أفضل، الراحة

  : مام الشافعيفقد ذكرت إحدى قصائد الشاعر اإلالشعر من قتباسها جمال ا ما يفأ

     ياعني للناس أعني :لقوم فقل           بدت إليك معايباً ن أوعينك إ           

ذكر معايب ستمر من ا يف يضرب"إىل أن هذا املثل  :"ال تعايب تبتلى" ، شتق منه املثلوقد ا

   )٦٦٧ ص،هـ١٤٣٠،سالمة(. "منها هو مل يسلمو  ،الناس

قليل (شتق من احلكمهفقد ا ،واملثل الفرع ،فهي األصل ،عم من املثل الشعيبفهي تعترب أ ،كمما احلِ أ

يام الشقاء كذلك أو  ،يف األيام اهلناء ال تدوم نأ ":حلال من احملال دوام ا" ،)متصل وال كثري منقطع

   )٣٩٦ص،هـ١٤٣٠،سالمة(. ال تدوم

  :مثل ،ية اخلاصة با�تمعلتجارب اليومالصة او فيما يتعلق خب

 .مبا ميلك والتفاخر ،والتباهي ،ويضرب فيمن حيسد نفسه باحلديث ":صحابه ماحيسد املال إال أ" 

خر  على اآلينيضرب يف الشخص يثو  ،ن املدح يكون لعلهأي أ ":ميدح السوق إال من ربح فيه ما"

، ويضرب يف الناصح: "قةيف قربة خمرو  ينفخ" :وقوهلم )٧٢١ص،هـ١٤٣٠،سالمة( .لفائدة منه

  . صاغيةً  ناً اذاملتحدث حني ال يلقى أو 

  : خرى املختلفةالتمازج السلوكي مع الثقافات األ منها ما أخذ من خاللو 

 .نسانيريح اإل ،ن جتنب الشر بسد بابهأي أ ":سرتيحاسده و  ،الباب اللي جييك منه الريح" 

" : وقوهلم، وهو مثل معروف يف جمتمع مصر. املرء يف حياتهللعزوف عما يقلق راحة  يضاً يضرب أو 

 ،و فلسطني ،رمتطابقة يف مصهي أمثال و  ،يعين الشخص املستعجل،هوتعبريشعيبو  ":بصلة حمروقة

                                                          ) ٨٤ص،هـ١١٤٣٠،عطيوي( .الكويتو 

   :  األمثال الشعبية  و مميزات خصائص

سم فهي تت ،متوارثة عظةعتبارها حكمة و با ،األمثال الشعبية بثقة كبرية عند الناسحتظى      

  . الدارجة يف ا�تمع كو�ا تستخدم يف الغالب اللغة،رنتشااالخباصية الشيوع و 



٣١ 
 

كما أ�ا ال ،ا تعرب عن جتربة قد تستغرق دهوركلمات قليلة بالرغم من أ�مثال الشعبية  فاأل     

  ". لكل مقام مقال:" د قيل هنافق ،املشا�ة لألحداث اليت قيل فيها اقفتقال إال يف املو 

تؤكد على أن األمثال الشعبية تساعد يف احلفاظ على هوية ) م٢٠٠٠(ولعل دراسة مكي     

 ،وذلك كو�ا حتقيق املشاركة الفعالة بني أبناء ا�تمع يف التنمية الشاملة، وخصوصية، ا�تمع

ومن خالهلا تكتشف ، ماله وأفراحهوآ، كس بصدق مشاعر الشعب وإحساسهالشعبية تعفاألمثال 

  . شؤون ا�تمع وفلسفته

وذلك ، إىل أهم ما مييز األمثال الشعبية أ�ا تتسم باألصالة) م٢٠٠٨(وحبسب رأي عمار     

أخذو إال أ�م ، بالرغم أ�ا ليست بلفظها الفصيح، لتعلق الشعب بالقيم األخالقية العربية األصيلة

  . بعض معانيها من الدين اإلسالمي

أنفق :" مثل، وقد تظهر عليها أيضا التناقضات بني السلبية واإلجيابية كو�ا نتاج جتارب إنسانية     

                                                      .)القرش األبيض ينفع يف اليوم األسود"  –" مايف اجليب يأتيك ما يف الغيب 

ولعلها تشكل ، ال زيف فيه خلصوصية املكان والزمان فاألمثال الشعبية تعطي تصور دقيقاً      

، والسخرية، والظرف، وقد يغلب عليها روح الفكاهة ،ظمى أيضا لدراسة اللهجات احملليةوسيلة ع

                            )                              هـ١٤٣٠،عطيوي. (واخليال لكو�ا يف األصل وسيلة تنفيسية

  :  أهمية األمثال الشعبية 

ان حيث يتجه إليها اإلنس ،يف موقف الشريعة اإلسالمية منها تكمن أمهية األمثال الشعبية     

َوتِْلَك ( :حيث قال تعاىل ن الكرمي على أمهية األمثالفقد أكد القرآ ،العظة منهاختاذ العربة و ال

ال تساعد على إعم بوصفها صيغة، )٢١:سورة احلشر(. )لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ  اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها

ضول وحب فقد وردت األمثال كعبارات تصويرية تثري الف ،وغريه ،ترشيد السلوكالفكر والذهن و 

  )هـ١٤٠٦،الثقفي(. ستطالع والرغبة يف التأملاال

مثال تكمن يف تلخيص خربات األجيال و ية األن أمهإىل أ أيضاً ) م٢٠٠٠(مكي وحبسب رأي      

قتصادية االو  ،يةاألخالقو  ،جتماعيةاألفعال االلى األمناط و تقدمها على هيئة مضامني تشتمل ع

  . وغريها

  

ن أهم مامييز املثل الشعيب أماسبق بإىل  يف مقالتهعباس يضيف ) م٢٠١٢(ويف عام      

مشرتكة و  ،إال أ�ا جتربة متكررة ،دية يف ظاهرهاتنتهي فر و  ،فردية اليت قد تبدأ" التجربة"

خر له لتقطها آأو  ،فقد عرب أحدهم عنها يف بالغة عفوية ،ميعتقييم مبا اتفق عليه اجل

 فقد أصبحت مسة مجاعية متفقاً  ،تكرارهالرتديدها و  ،احلفظعلى احملاكاة والتقليد و  القدرة

   . عليها
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هتمام العامل العريب جبمع ودراسة إىل أن ا: مقاالتهحدى أشار يف إ) هـ١٤٢٩(الرويسلعل و      

هتمام املستشرقني جبمعها يف ولكن ما يلفت النظر هو ا، ليس بغريب أمراً و هذا األمثال الشعبية 

 كمفتاح لفهم ا�تمعات جته إليها املستشرقنيا فقد ،العريب أمهيتهامؤلفات من قبل أن يدرك العامل 

 ،التقاليدمن العادات و  كو�ا تعكس مزجياً  ،وكيفية تفكريهم ،�ممعرفة مظاهر حياو  ،الشرقية

 :من أبرز هؤالء املستشرقنيو  ،الدالالت النفسية للمجتمعاتو  ،تعرفهم باللهجة العاميةو  ،ومقتنيا�م

صفحات من تاريخ مكة "ب صاحب كتا"Snouk Hurgronie" "هورخرونيه سنوك"اهلولندي 

وقد ، جتماعية لسكان مكة املكرمةات االء فيه وصف للعالقالذي جاو  ،)هـ١٤١٩( ،"املكرمة 

، "اجلار قبل الدار: "تلك العالقات باملثل القائليف  و األخوة، الرتابط القوياستشهد على وصف 

يمه بواسطة ستائر أو يتم تقسو ، طابق واحد من الدارحيث كانت العديد من العائالت تشرتك يف 

أن يساعد و  ،ن حيرتم املرء وحيافظ على شريكة يف السكنومن الواجب هنا أ ،حواجز خشبية

   . أحزا�مو ، بعضهم البعض يف أفراحهم

  

  : مضامين األمثال الشعبية 

عن العادات و  أيضاً  تعربو اليت ،  التاليةيف املضامني حتمل األمثال الشعبية رغم بساطتها عمقاً      

  : مثل التقاليد

القلب يف نور و ، يضرب عند صدق احلدس يف شيء": دليلهقلب املؤمن " مثل  :مضامين دينية

   )م٢٠١٠،باشا(. املؤمن دليل على أعماله

يضرب " :عمر الدم ما يصري مويه " مثل ، جتماعياليت تدعو إىل الرتابط االو : جتماعيةمضامين ا

  ) . هـ١٤٣٠،عطيوي(. وصلة القرابة، توطيد العالقات األسرية يف

وعدم اإلكثار ، هتمام بالصحة اجلسمية لإلنسانلاليضرب : " ه بركةأقل" مثل : مضامين صحية

   )هـ١٤٣٠،سالمة(.من األكل

و : "كنس بيتك ورشه ما تعرف مني خيشهأ: " ين تحث على المحافظة على النظافةمضام

  . هتمام بنظافة الداريضرب بضرورة اال

  . ورة الرتبية القومية الصارمة ضر ويضرب يف ":بكى ولدك أحن مما تبكي عليه"مثل :مضامين تربوية

   ).هـ١٤٣٠،سالمة(                                                                          

قرصه يف ناره وعينه "ثل م :وأثره في الحياة واألفراد و الطمع عن كثرة الحسدمضامين تتحدث 

  . خرينيدي اآلاً ملا يف أينظر دائمو ، ا لديهيضرب يف من ال يقتنع مب: "يف جاره

  ) هـ١٤٣٠،سالمة(                                                                           
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  : أدوار األمثال الشعبية

يت سبق و أن أشارت إليها و الالعديد من املضامني على األمثال الشعبية ء احتو ال نظراً      

فهي ، ا�تمع وتعليمية يف، قتصاديةوا، وتربوية ،جتماعيةاو  ،ثقافية فهي تقوم بأدوار عديدة، الباحثة

  . جيال املعاصرةاملاضي لألساليب احلياة للمجتمع أو ، ى ترسيخ العادات والتقاليدتساعد عل

جتماعية إىل األمثال بغرض دراسة حثني للدراسات االالباالعديد من الدارسني و  جلأفقد      

 جكدت نتائهذا ما أو ، عضهم البعض ومدى تأثريهم وتأثرهم بالبيئة احمليطةالقات بني األفراد بالع

اضره و تؤثر يف حو ، ال الشعبية تعرب عن ماضي ا�تمعن األمثبأ) م٢٠٠٦،تريباألو ،متويل(دراسة 

كما  ،جدادكو�ا مبنية على خربة و جتارب األ، يف حياتنا املعاصرة يضاً يستفاد منها أو ، مستقبله

، ر النفس البشريةسراتساهم يف فهم أو ، ن األمثال الشعبية تريب النفسعلى أ يضاً ها أأكدت نتائج

و�ا حتمل روح ك،من خالل حفظها والتفاخر �ا بني الناس تروحيياً  سلوباً أ يضاً كما اعترب�ا أ

تفعيل وسائل اإلعالم وأوصت بضرورة احلفاظ على األمثال الشعبية عن طريق  ،الدعابةالفكاهة و 

  . احملافظة عليهاللعناية و  ،واملرئية ،واملسموعة، قروءةامل

مواقف رًا دقيقًا لتجارب و أشار إىل أن األمثال الشعبية تقدم تصو ) م١٩٩٢(السنادلعل و      

رك اجلوانب اإلدراكية وحت،  تتغلغل يف أسرار النفس البشريةكو�ا حتمل روح الفكاهة اليت، نفسية

نفس باهلروب تداوهلا بقصد الدعابة أو الرتويح عن الظ الفرد هلا و وذلك من خالل حف ،والوجدانية

أي : "ة يف اخلزانة وال جوازة الندامةالقعد:" مثل .للتخلص من ضغوط احلياة ،إليها بواسطة اخليال

ك يا قصرية جوزك يا خبت" ، "القصر ياحكمة يا نقمة: " وقول. ل العزوبية على الزواج الفاشلتفضي

  .املزاحوتضرب مجيعها بغرض التفكه و " حيسبك صغرية 

ب فيما يتغاضى عن مساوئ من حيب ويتعامى يضر و ": عمىاحلب أ: " ها ما كان للتشبيه كقولمنو 

  ."يصم يعمي و  حبك الشيء:"ول الرسول عليه السالمالشريف قث فقد ورد يف احلدي ،عنها

ذعة التتسم بروح السخرية الن من األمثال الشعبية ما أ) م٢٠٠٧(الصياد شيماء ضافة كما أ     

" حزان جيت أتاجر يف احلنة كرتت األو  ،ناجر يف الكتان ماتت النسو تاجيت أ: " لسوء احلظ مثال

  . يضرب يف احلظ العاثر، يتطابق بني منطقة احلجاز ومصر السابقفاملثل 

تخدمة يف املسملتاجرة باحلناء شروع التاجر با "نهوضح معىن هذا املثل بأ) م٢٠١٠(شاولعل با     

ذا منت بارت جتارته املراد مبوت النسوان أ�ن يغزلن الكتان فإو ، الناس حزانأكثر اهللا أ، األعراس

                                                      )٢٠٤ص".(يشرتيه ليغزله عدم من و 

يضرب يف السخرية و  :"جتمعنااللي أ أعمى يقود أعمى و يقوله ليلة حلوة: " كذلك املثل القائل

  . من الضعيف الذي يتبع ضعيفاً 
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فقد ذكر  ،ثروة مل تستغل األمثال الشعبية إىل أنحدى مقاالته يف إ )م٢٠٠٨(أشار عمار كما     

وخاصة ،  بأنواعهتدعو إىل تنمية التفكري خاصة اليتو ، التعليمية قة وثيقة بالدراساتالعمثال أن لأل

فقد أشار ، "ستمع عاقل إذا املتكلم جمنون يكون امل" : لى سبيل املثالواليت منها ع ،التفكري الناقد

فال يؤخذ كل ما  ،مبيزان العقل ن يكون الكالم موزوناً أ"أن هذا املثل يعين إىل ) هـ١٤٣٠( سالمة

 فإذا كان املتكلم ال يعرف ما يقول فاألفضل أن يكون املستمع عاقالً ، يقال على عواهنه

                                                                                                )١١٩ص(."ناقداً 

 و، كتعديل السلوك السيئ دوار تربويةإىل أن لألمثال أ يضاً أ، )م٢٠٠٨(ضاف عمار كما أ     

ر يعود أي أن صانع الش: "للي حيفر حفرة يوقع فيهاا: " كقول، الوقوع يف نفس اخلطأالتحذير من 

  . فلحقه منه و يضرب فيمن قصد شراً : "ياحافر حفرة السو يا واقع فيها : "وقوهلم. عليه

إىل أن باإلضافة ، وحب الذات، ويضرب يف ذم األنانية": من حب نفسه كرهته الناس: " لوقو 

فقد : "ميوت املعلم وال يتعلم : " كقولالبحث عن كل جديد  على عملية التعليم و  حتثاألمثال 

  : و نواس حيث قالقول الشاعر أب من شتقهذا املثل ا إىل أن) ٨٣٤ص،هـ١٤٣٠(المة شار سأ

  قل ملن يدعي يف العلم فلسفة                   

  حفظت شيئاً و غابت عنك أشياء                                          

.                                                     "ومل حيط بكل شيء ،ن الكثري يغيب عنهما تعلم فإان مهيضرب يف اإلنس"وأن هذا املثل 

 ،جتماعيةا دوارأن األمثال الشعبية هلا إىل أ) هـ١٤٣٠(عطيوي كدت نتائج دراسة كما أ     

 بتدعيمذلك و ، للفرد جتاهات اإلجيابيةيف تكوين الوجدان واالتسهم سلوكية و  ،وقيم فكرية ،تربويةو 

من زرع يف غري بالده ال له : "الوطنية مثل، األسرةأمهية و ، روح الفداءمثل  ،أفكاره عن قيم جمتمعه

  . "الدهو وال أل

ما األمثال من أن هناك إىل ) م٢٠٠٩(كهينة   قتصادي فقد أشارفيما يتعلق باجلانب االو      

"   :فقد قيل، لية البيعركان عممن أ ن ذلك يعدأو ، رة تفقد البضاعة قبل شرائهادعو إىل ضرو ت

 ،"حد يشرتي حوت يف مويه ما أ" املثل الشعيب احلجازي  ابلهقد يقو ، " شاري احلوت يف البحر

، وفنية متعددة تظهر على البناء والشكل و احملتوى الفكري ،مجالية مثال قيماً وأشار أيضًا أن لأل

     .التعبرييةو الصورة الشعرية و ، واليت تشمل املوسيقى الداخلية

                                 

  : األمثال الشعبية عبر العصور 

 ،الصرب ،الزواج ،التعاون ،التسامح، على مر العصور كوسيلة للنصحو ستخدمت األمثال ا       

ل إىل فكان املقصود منها التوص ،وغريها الكثري، والفن، الكذب ،اخلطأ ،اجلمال ،احلذرو احلرص



٣٥ 
 

إىل إثارة ويهدف ، فاملثل الشعيب ما هو إال نوع من ا�از، تدالل غري متوقعسداللة ما بواسطة ا

  : احثة إىل عدة أمثال لعصور خمتلفةوفيما يلي تشري الب، ستغرابالدهشة واال

  :النصيحة

  )مثل مصري(.وريها توريك ،الدنيا مراية

  )مثل صومايل (.يدفع العشب الثمن، عندما تتعارك األفيال

  ) اليونان،سقراط(.د أمن اهلالكنفسه فقمن عرف 

  ) مثل فارسي(.فتثقل نصيحتك عليهم، وسعهمال حتمل الناس فوق 

  )أمحد سالمة.د(.فرتيث يف حل املشاكل، كن ترقيعهميال ا من الصعب ترقيع م

  

  :التسامح

  ) مثل مغريب(.وعني ما شافت ،دير عني شافت

  ) بور سعيد، يةحممود دع(.وال اجلري يف احملاكم ،صلح مع بعض اخلسارة

  ) مثل فرنسي(.ال جتدها يف االنتقام، يف العفو لذة

  

  :التعاون

  ) مثل أفريقي(.ا توحدوا ميكنهم تغيري املسارالقطيع إذ

  ) مثل لبناين(.يد فوق أيد بتقرب البعيدأ

  ) مثل صومايل(.حتجتك إذا اأسال عدو 

  

  :الزواج

  )مثل فرعوين(.مثل الطعام بدون ملح، ة بال حياءاملرأ

  ) مثل هندي(.ولدت متزوجة ،من ولدت مجيلة

  ) مثل سعودي(.وجوده يف البيت رمحة، الرجل وإن جاب فحمة

  ) ملاينمثل أ(.فهي ال ترتكه يصدأ أبداً ، سيف املراة لسا�ا

  :الصبر

  ) مثل سوري(.يوم لك ويوم عليك ،الدنيا قالبة يا بيك

  ) جيمثل خلي(.ال جيئ لك األجن منهحىت ،أصرب على جمنونك 

  ) مثل سعودي(.مرد األقرع لبياع الطواقي
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  :الحذر و الحرص

  ) جنليزيمثل إ(.محقاء ،الشاه اليت تأمن الذئب على سرها

  ) مثل مصري(.طريك حلسن يلوف بغريكجناح قصص 

  ) مثل هولندي(.أما املشرتي فيحتاج عينني، اج عيناً واحدةً البائع حيت

  :الجمال

  ) جنليزيمثل إ(.مجلثى الغراب تظن أن أوالدها األأن

  ) ملاينمثل أ(.تصري كل النساء مجيالت، ععندما تطفأ الشمو 

  ) مثل لبناين(.الغندور ولو ساكن وسط القبورخد 

  ) مثل روماين(.ر يف الوحل كاجلمال بدون عقلالزه

  

  : الخطأ

  ) مثل سوري(.وأخطاء الناس راكض وراها، أخطائي ال أراها

   )مثل مصري(.اولوحجينا وجين ،يل فينا فيناإ

  

  :الكذب

  ) مثل سوري(.حىت لو قال احلقيقة، ال تصدق الكذاب

  ) مثل مياين.(أما أصحابك الوسع كثريين ،صاحبك صاحبك يف الضيق

  

  :الفن

  ) اليونان،سقراط(.خذ نفسك بالفنون اجلميلة

     ) م٢٠٠٩،إبراهيم(       )  اليونان،سقراط (.أعطيك شعباً ، عطيين شعراً أ

                                       

  :  وراء كل مثل قصة وحكاية 

نأخذ منها  ،لفلسفةاال مبثابة حديقة وافرة للمعرفة و األمث"إىل أن ) م٢٠٠٧(أشار ناصيف     

  )٨ص(."ونرتك الطاحل، الصاحل

ها ضرب من ضروب التعبري املرتبط حبالة أو حادثة أو موقف مشا�ة و اليت من فالثل ماهو إال     

                                     :على سبيل املثال مايلي
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  :سمعي ياجارهإياك أعني وا

فسأل عن ...فمر ببعض أحياء طئ ... خرج سهل بن مالك الفرازي يريد النعمان      

فلم يقابل أحد إال أخته ...فتوجه إىل دياره ...فقيل له حارثة بن ألم ...سيد احلى 

ى فرأ...من خبائها  مث خرجت...كرمتهفنزل فأ...الرحب و السعة  أنزل يف: فقالت له

وهو ال يدري كيف خيربها ... فوقع يف نفسه منها شيء... النساء أمجل وأكمل

  : وجعل ينشد و يقول...فجلس بفناء اخلباء يوماً وهي تسمع كالمه...بذلك

  رة يا أخت خري البدو احلضارة    كيف ترين يف فتـى فزا             

  أصبح يهوى حرة معطارة       إياك أعىن وأمسعى يا جارة              

فلما رجع من عند النعمان نزل على ،نه يعنيها فلما مسعت قوله عرفت أ

  . وتزوجها و سار�ا إىل قومه ،فخطبها...خيهاأ

  . أنه يضرب ملن يتكلم بكالم ويريد به شيئاً غريه: و املراد من املثل

  )١٣ص،م٢٠٠٧،ناصيف(                                                 

  :نك ال تجني من الشوك العنبإ

وبعد عدة أشهر ظهرت مثاره عنباً حلواً ...ى صىب أباه يغرس شجراً يف البستانرأ     

  .فظن الصىب أن كل ما يغرسه خيرج العنب...لذيذاً 

لشوك يظهر يف أغصا�ا وانتظر مدة فوجد ا...وذات يوم وجد شجرة شوك فغرسها

  . صلهمن غري أ فال تنظر الشيء...إنك ال جتىن من الشوك العنب: فقال له أبوه...

أو ملن يعمل الشر فينتظر من ورائه ...ويضرب هذا املثل ملن يرجو املعروف من غري أهله

  . الرتبية ءإصالح شخص خسيس األصل سى أو ملن حياول...اخلري

  )١٦ص،م٢٠٠٧،ناصيف(                                                 

  :بخ بخ ساق بخلخال

نه كأ ،وكماله الواقع موقع الرضا ،كلمة يقوهلا املتعجب من حسن الشيء: بخ     

اهلزء من شيء ويضرب املثل يف التهكم و ، وهو ساق حمالة خبلخال ،راهما أحسن ما أ:قال

مراة ذهل بن شيبان بن بنت ثعلبة ا ول من قال ذلك الورثةوأ، ال موضع للتهكم فيه

 ،وذلك أن رقاش بنت عمرو من بين ثعلبة طلقها زوجها كعب بن مالك بن عكاية، ثعلبة

 ،جلتهاأمراة إال ضربتها و ة ال ترتك له اوكانت الورث، فتزوجها ذهل بن شيبان زوج الورثة

 .هبت مثالفذ!خبلخالبخ بخ ساق :فقالت الورثة ،فخرجت رقاش يوما وعليها خلخاالن

 ،فوثبت عليها الورثة لتضر�ا .أجل ساق خبلخال ال كخالك املختال:فقالت رقاش

  : فقالت الورثة ،فضبطتها رقاش و ضربتها وغليتها حىت حجزت عنها

  يا ويح نفسي اليوم أدركين الكرب     أأبكي على نفسي العيشة أم أذر

  احبك األخزقيت ما القى صو هللا لو أدركـت يف بقيـة       لالفو ا

  ) ٢٢ص،م٢٠٠٧،ناصيف(                                                       
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  :تتابعي بقر

فمر بقطيع  ،سدي خرج يف سنة فيها قومه وجهدوازعموا أن بشر بن أيب خازم األ       

نظر  فلما ،ليس له منفذ وعراً  فذعرت منه وصعدت جبالً  ،خر من الظباءمن البقر وآ

فجعلت  ،نه يرميهاوجعل يشري إليها كأ،وسهوأخرج ق ،قام على شعب من اجلبلإليها 

فعاد إىل  ،سرت كلهاحىت تك ،تتابعي بقر ،تتابعي بقر :وهو يقول،تلقي نفسها و تتكسر

  )٣٣ص،م٢٠٠٧،ناصيف(     .وشبعوا كلواقومه وقادها إليهم فأ

  .ياتوغيرها الكثير من القصص والحكا                          

  

    :السمات الفنية في األمثال الشعبية 

ومبا أن األمثال الشعبية ماهي إال خالصة لتجارب أفراد ا�تمع ذات الطابع الشعيب فهي          

فهي بذلك حتتوي على معاين قد تكون ، )ب د ن،إبراهيم.(ملكًا لفرد واحدملك للشعب وليس 

ضربوا األعور على :"معاين حلكاية متسلسلة كقوهلمأو قد تكون ، رمزية تصيب اهلدف بتعبري فريد

  ".    أخرس وعامل قاضي"وقد حتمل معاين السخرية و الفكاهة كقوهلم ،"قال خسرانة خسرانة، عينه

أن فن الكاركاتري يف الفنون  يف مقالتها) م٢٠٠١(ت مسرية الكنوسي وعلى سبيل املثال أشار       

و  ،أو املزاح و الفكاهة، أو الدعابةعامل بأسلوب السخرية التشكيلية يعد طريقة للتعامل مع ال

" عطيين فمك نأكل به الشوك:" أضاف أيضًا أن األمثال الشعبية تتميز بطابع ساخر كقول

  . وأ�ا وليدة الصياغة التعبريية هلا،فالسخرية من أهم وظائف األمثال

جتماعي يعتمد وا، حيمل أثر تارخييشعيب أن املثل ال) م٢٠٠٥(و حبسب ما أشار إليه اليزيدي     

فهو يؤكد ... ومجالية يف التصوير، وفنية، وثقافية، وقيم فكرية، ليضفي داللة تارخيية على بناء الصور

   .نقلها بالرسملإلفادة منها يف الفن التشكيلي و على أن األمثال الشعبية صاحلة 

  :في األمثال الشعبية الحسيةالوسائط 

يف الوصول إىل صور  اليت تساعد املبدع من الوسائط احلسية الشعبية على العديداألمثال  حتتوي     

شخاص وكل األ: ة التصويرية والتشكيلية واليت منهاد على إضافة قيمة فنية ونفعية للغمجالية تساع

للي مايعرف ا"مثل ،وقوالً  حداث وجتارب ولباس وعادات تستدعي حديثاً مايتعلق �م من مواقف وأ

 وكذلك احليوان وكل مايتعلق به شكالً ،  "شتكىاضربين وبكى سبقين و "، "حيرق توبهللبخور 

مايعرف للصقر  لليا"مثل ،ستفادة من جتارب اإلنسان مع احليوانأو اال، وطباعًا أو صفة أو حركة

بيت " مثل، باإلضافة للعمارة واألواين واألدوات، "تصاحل البس والفار ياخراب الدارإذا ا" ،"يشويه

زي املنشار طالع ياكل نازل "، "اقلب اجلرة على فمها تطلع البنت ألمها"، "ايل والسقف خمروقع

     . وغريذلك الكثري من الوسائط، "ياكل



٣٩ 
 

ستفادة منها يف هلا مضامني وأمهية ميكن االومما سبق تستخلص الباحثة أن األمثال الشعبية      

، ندثارومن الواجب احملافظة عليها من االو ذلك العديد من األدوار التعليمية واالقتصادية وحن

كو�ا أداة   تعبريات تصويرية ذهنية تتكون يف ذهن السامع دالالت لفظية حتوي إال ماهيفاألمثال 

و مهما  ،واألدوات و املفردات من البيئة احمليطة، لوصف أحداث وجتارب العنصر البشري و احليواين

  ستفادة منهاأنه  ميكن اال إال  ،و حنو ذلك و اخليالية و السرد ختلفت تلك التعبريات بني الرمزيةا

       .داخل اللوحة الفنية الزخرفية املعاصرة تشكيلية و مفردات كعناصر 
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  :المبحث الثالث

  :التصميم في اللوحة الزخرفية المعاصرة

  .مقدمة*

  .مقومات العمل الزخريف املصمم*

  .وم اللوحة الزخرفية املعاصرةمفه*

  .البنائية لتصميم اللوحة الزخرفية املعاصرةسس األ*

  .أبعاد اللوحة الزخرفية املعاصرة*

   .العوامل املؤثرة يف اللوحة الزخرفية املعاصرة*

 .املعاصرة*
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  :مقدمة

يف حياته حترك  سموعةعبارات مو مواقف مير الفنان صاحب املوهبة واحلس الفين بتجارب و      

، عمال الفنيةوقد يشعر باحلاجة امللحة إلجياد خمارج هلا عن طريق األ، التنفعامابداخله من ا

خالل لتعبري من فا ،اـًال هلـصل و ليس تسجيعن ردة فعله بصورة خمتلفة عن األ بذلك التعبري قاصداً 

نعكس داخل ري خارجي يـي مثة ألـستجابلال أو تعبرياً ، نفعاالتعن ا العمل الفين يكون تعبرياً 

)                                                                    م٢٠٠٦،العتوم (. عمال الزخرفية أو غري ذلكأو األ، أو األعمال اخلزفية، اللوحة الفنية

التغيري للتعبري عن العديد فين يتصف بالتنوع و العمل ال"أن) م٢٠٠٣(غامنرانيا وحبسب رأي      

، القيم اجلمالية والزخرفيةللتعبري عن كذلك ، جتماعيةو اال ،يةالدينو ، حداث السياسيةمن األ

   )١ص(".املواقفحداث و  ذلك على لغة الشكل لسرد تلك األيفمعتمدة 

، بصياغات جديدة طاع أن يتوصل إىل أساليب مبتكرة إلنتاج أعمال فنيةستفالفنان املسلم ا     

اط التعبري منأحد أاللوحة الزخرفية ) م٢٠٠٧(اخلوىل وسالمةعترب افقد ، والبعد عن حماكاة الطبيعة

فهما املؤثران على مضمو�ا الذي يضفي عليها ، الرتاثللطبيعة و  بصرياً  حساساً تعطي إ اليتو ، الفين

وحىت يتم إخراجها ، بداخلهاوالفنية القيم التشكيلية ضافة إىل اجلماليات و باإل، مميز رياً تعب بعداً 

 ،التنوعو  ،احلركةو  ،تزاننظم ومنسق  عن طريق اإليقاع و االالبد أن يسبقها ختطيط مبشكل ممتع 

  .واخلطوط واأللوان وما إىل ذلك

   : المصممالزخرفي مقومات العمل 

املعىن (  :و مضمون، )ليه بناء العمل الفين هيكل عام يقوم ع( :لن لكل عمل فين شكإ     

وذلك  ،ن ينقله إىل مشاهدين العملالذي أراد الفنان املصمم أو ، )مل شكل العمل الفين الذي حي

اجلانب (خر كن فصل أحدمها عن اآلأساسية ال ميجوانب يعتمد على مقومات و  هن بناءيدل على أ

الشكل خاصة باهليكل  صياغةو ، فاجلانب التعبريي خاص باملضمون ،) صياغة الشكل(و) التعبريي 

   )م١٩٩٤،البسيوين (  .العام للعمل

ن جمموعة عناصر و ن يتكون مأن شكل اللوحة جيب أ) م٢٠٠٦(سب رأي العتوم حبو      

كال اليت تنتج من تفاعل شو األ، اخلارجي ساحة احملددة للشكلبداية من امل مفردات مرتابطة

، ت تعبريية ونفسيةلوان اليت هلا دالالباإلضافة إىل األ ،مجالية اليت تعطي قيماً نواعها و طوط بأاخل

 رغها الفنان على سطح العمليحمل الفكرة اليت ففاملضمون ف ،ختالفهاطينا شعور باملساحات واتعو 

  . ااملناسبة للفكرة املراد تنفيذه وذلك من خالل ترابط العناصر مع اخلامات، الزخريف 

تقوم الزخرفية ن املنمنمة العربية د أنه أشار إىل أجن) م١٩٨٩(نصاريولو رجعنا إىل دراسة األ     

 ،نان العريب من حيث نظام اخلطوط وتالقيها وتباعدهاعلى نظرية هندسية يسري على هداها الف
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سمة ال ن هذهوأ ،فاملربع واملستطيل واملثلث والدائرة هي األساس الذي حيكم التكوينات املصورة

عن طريق النسق اهلندسي بقدر يت أن السمة اهلندسية ال تأعتبار با، خراهلندسية ختتلف من فنان آل

ن مما يعطي اإلحساس بأ، يم العام للمنمنمةيت عن طريق احلس املرهف الذي حيكم التصمتأ ما

  . روح والطرافةخفة ال حياناً أو ، مبشاعر الطالقة والفكاهة املنمنمة معباةً 

  : مفهوم اللوحة الزخرفية المعاصرة

وحتقق املضاميني الفكرية ،منظومة هلا عضوية العالقات الزمانية و املكانية " تعد اللوحة الزخرفية      

سس بنائية متناسقة و منفذة لتشكيلية للمفردات املختارة على أمن خالل ديناميكية الصياغات ا

دف حتقيق الدالالت التعبريية اليت تعكس مابداخلها من قيم �، تها الكليةبالتقنيات املتوافقة مع بني

  ) ٩ص،م١٩٩٤،عبد الكرمي (.  "مجالية خالصة 

هلا وظائف  ،ثيقة ذات مدلول بصرياللوحة الزخرفية مبثابة و ) "م١٩٩٨(عترب حممد كما أ     

ات البيئة و ختدم إىل الوظيفة اجلمالية اليت تنمي مجالي ضافةً إ ،تعبرييةأو  ،تسجيلية رشادية أوإ

                                                                          )٧ص(".ا�تمع

يت البصرية القدم الفنون أ"اللوحة الزخرفية من أن ) م٢٠٠٣(و حبسب ما أشارت إليه غامن        

شكال األالدالالت و ارات الفنية تنوعت ختالف احلضو يف ظل ا ،عرفتها احلضارات اإلنسانية

فهي تعد وسيلة إتصال ، اليتها الشكليةبراز مجمما أدى إىل إ، الرموز يف اللوحة الزخرفيةو 

       )٣٥ص(."باجلمهور

 ليه دراسةاليت ذكرت عن اللوحة الزخرفية ما أشارت إبرز املفاهيم ومن أ     

خرفية نسق من العناصر و ن اللوحة الز بأ) "م١٩٩٤(عن عبد الرمحن  نقالً ) ٨ص،م٢٠٠٩،املعمر(

، عاين ثقافيةمحتمل يف طيا�ا مضامني فكرية و  ،التجديدبداع و املفردات الشكلية تتصف باإل

ق وذلك �دف حتقي ،للمشاهد عن طريق اخلربه البصرية تنتقل ،حياءات تعبرييةإودالالت رمزية و 

يفية من جانب بعاد الوظاألية و بني القيم اجلمالو  ،العالقة الرتابطية بني الشكل واملضمون من جانب

  .  "خرآ

ستمتاع احلسي أو االنفعال و ى االفالوظائف اجلمالية داخل اللوحة الزخرفية ال تقتصر عل      

لة يف الدافع وفهما للعالقات املاث عقلياً  دراكاً بل هي وظائف تتضمن إ، العاطفي فقطالتجاوب 

تغري السابقة و الالحقة بالنسبة للواقعة املشاهدة يف ملظاهر ال و ختيالً  ستنباطاً تتضمن او ، اخلارجي

   )م١٩٩٤،عبد الكرمي(.ن و متتد لتثري ذهن املشاهدوضعها الراه
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   :وحة الزخرفيةلاألسس البنائية لتصميم ال

كلي الذي يعطي اللوحة أو التنظيم الش، اللوحة الزخرفية هو الصيغة البصرية هلا بناء يعد     

حيث أ�ا تتميز ببعدين الطول  ،الوظيفي و لتمثيل إلتقاء اجلانب اجلمايل اخلاصحضورها كتماهلا و ا 

املفردات التشكيلية اليت يتبعها املصمم لرتكيب ا�ال الذي تتحرك فيه العناصر و العرض وهو و 

فالعناصر ، إضافة عناصره يف فراغ اللوحة وما يربط بينها من عالقات تراكيب أو جتاور أو حذف و

اذ أي هيئة قابلة لالندماج و ت التشكيلية مسيت تشكيلية نسبة إىل إمكانيا�ا املرنة يف اختاملفرداو 

، البنائية هلاوتتحدد طبيعتها املرئية بتنسيق اخلطوط ، لف مع بعضها البعض لتكون شكًال كلياً التآ

خذ شكل أو قد تأ، وقد تأخد شكل نظامي كاملثلث أو املربع أو تقاطع احملاور مع بعضها البعض

التحكم يف حركتها شكال تقف مسترته وراء ألإىل أن تلك  اخلطوط و ا، غري منتظم و غري منتاظر

فيه األسس التصميمية من اتزان و لكي تصاغ يف شكل مجايل تتوفر  ؛داخل اللوحة و اجتاها�ا

يزها إىل متإضافة ، عمل الفين و حتقيق وحدة التصميميقاع ناجتان من حسن توزيعها داخل الإ

  ). ١٢(كما يف الشكل،تلقيلتحقيق فكرة حمددة مسبقا يرسلها املصمم أو الفنان و يستقبلها امل

)                                                              م٢٠٠٧،سالمة،اخلويل(                                                                         

  

     
   -بغداد -م١٢٣٧)التنصيبية(املقامة التاسعة عشر ، )١٢(شكل(

  ) ١١٩-ص ١١٨ص،م٢٠٠٨،عشعش، املكتبة الوطنية بباريس

  

  : ذلك وفيمايلي يتم توضيح ،قومات حمددة وواضحةالزخرفية م للوحةو مما سبق يتضح أن  

 للوحة لتحقيقهافكرة أو هدف تسعى ا. 

 ساس بنائي حمددأ. 

  رؤية و فكرة الفنان يف صياغة العناصر داخل اللوحة. 

 ستخدام التقنيات املختلفة عند التنفيذا. 

  مفردات تشكيلية مصاغة لتحقيق فكرة اللوحة. 
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  تتحقق من خالله فكرة العمل بصورة مرئية ) اخلامات(وسيط مادي.   

  )       م٢٠٠٧،سالمة،اخلويل(                                                      

                                                          

  :  بعاد اللوحة الزخرفية أ

حقق من خالل بعاد مجالية ووظيفية تتسبق و أن أشارت الباحثة إىل أن للوحة الزخرفية أ     

أشار يف ) م٢٠٠٣(شوقي ىل أن إ ،خلامة و وسيلة التنفيذاملكان واعتماد الفنان على املوضوع و ا

  : التايل)١٣(ية و اليت متثلت يف الشكل حدى دراساته عن مداخل جتريبية لتحليل اللوحة الزخرفإ

  

  

  

  

  

     

   

  ))م٢٠٠٣،شوقي دراسة ١٢٦ص ) ١٣(شكل (

الزمانية يف  ةجناز اللوحة  و السمإ راكي لسنةن البعد التارخيي و اإلدضوية الزماقصد بعحيث      

وذلك ، تشغله ذياحليز القصد �ا املوقع اجلغرايف للوحة و ما العضوية املكانية فقد أ، الفنون البصرية

، أو الصناعي املناخ احمليط باللوحة من حيث الضوء الطبيعي بغرض توضيح مدى ارتباط طبيعة

املكاتب أو أو  ،املتاحفخدم فيه لتؤدي وظائفها سواء يف رتباطها باملكان الذي تستكذلك مدى إ

  . نويةتفاالت الساالحأو ، أو املؤمترات ،أو املراكز التجارية ،القاعات

ثريهم على صياغة العناصر تأفقد قصد �ا الزمان واملكان و يدلوجية وفيما يتعلق باملضامني األ     

عبريية حمققة الوظيفة تلفة للوصول لدالالت تسلوب معاجلتها حبلول خمأو ، ختيارهاالتشكيلية وا

  . النفعيةاجلمالية و 

سة الىت تقف مسترتة وراء سيد قصد �ا الضوابط أو اخلطوط التأسس البنائية فقاألأما      

ة يف النظام أي املتمثلو ، القائمة بني املفردات التشكيلية ليقيم عليها العالقات البصرية، التصميم

 ،فقياألأو  ،النظام التصميمي كاحملور الرأسي يف احملاور املتمثلة يف التخطيطو ، املتكاملة الوحدة

يت يعتمد عليها الفنان لتحقيق التقاطع اخلطوط املنتظمة أما الشبكات فقد قصد �ا  ،أواملنحنيات

    .و اليت سبق و أن أشارت إليها الباحثة زان اهلندسي اجلماىل داخل اللوحةتاال

عضویة المكان 
 و الزمان 

لمضامیین ا
  یدلوجیةاأل

الصیاغات 
 التشكیلیة 

 التقنیات  سس البنائیة ألا

 الزمان 

  التاریخي

 دراكياال

 المكان

 الجغرافي 

 الحیز الذي تشغلھ
 اللوحة 

 الشبكات 

 لمحاورا

  النظام

 المداخل التجریبیة لتحلیل اللوحة الزخرفیة
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ها الفنان كوسيط اخلامات اليت يستخدمدوات و قنيات فقد أشار إىل أ�ا األق بالتوفيما يتعل     

أو  - األلوان املختلفة  :فكرته على سطح اللوحة الزخرفية واليت منهاترمجة تعبريي لتجسيد و 

، سرتأو القوالب اجلاهزة من البوىل أ - ما التقنيات كاللدائن الصلبةأ، أو الزجاج و غريه -حباراأل

        .ذلكوغري 

  : المعاصرة لمؤثرة في تصميم اللوحة الزخرفيةالعوامل ا

 رجة عن البناء الفين ذاتهبعوامل خايتأثر  الزخريف التصميمأن ) م٢٠٠٧(ذكر اخلويل وسالمة     

استعان لفنان املصمم و على مر التاريخ ان حيث أ، تؤثر فيه وحتدد نشاط التفكري الذهين للمصمم 

مع ، مجاليةمشاعره بطريقة فكاره و من أجل التوصل لتخطيط منظم يرتجم أامل بالعديد من العو 

  :ما يليمن تلك العوامل و  ،مراعاة اجلانب الوظيفي

  

 دوات و المهاراتالخامات و األعوامل تتصل ب:  

نسان البدائي خلامات الفنية عند بداية تعرف اإلستخدام اوىل الكانت البدايات األ     

طينات من ، لوان اليت وضعتها الطبيعة يف يدهوحاجته إىل تثبيت األ، رسمري بالعلى التعب

ولية  وبقايا التفاعالت الكيميائية األ ،عصارات النباتاتو ، لوان سهلة التشكيلخمتلفة األ

نسان لإلحياء بستخدام األلوان املتباينة للتعبري دى باإلكل هذا أ،كالعظم احملروق وخالفه

 ويتفق...لوانالرموز اليت كان كل لون من األو  الدالالتاملعاين و و ، شكال املرسومةعن األ

داة اليت حتياجه لألاالحتياجات األولية لإلنسان مع انفعاالت و دور اخلامة يف نقل اال

ظهار الرغبة فاخلامة ماهي إال وسيلة إل...طبيعة البدائية يستخدمها للتعبري عن مظاهر ال

    )١١-١٠ص ص،م١٩٨٨،اجلبايل( .اجلاحمة امللحة

  

سالمي  تخدام اخلامة يف جمال التصوير اإلسا" أن) م١٩٩١(الفضايلليه وحبسب ما أشارت إ     

أو الوظيفة اليت  ،داءأو طريقة األ، خبصائص اخلامات املستعملة وكان حمكوماً ، منذ القدم كان معرفاً 

 ،لتصوير على الثيابمثلة ذلك اومن أ ،و النسيج ،اخلزفو  ،فقد نفذت الصور على اجلص، تؤديها

  )٣٣ص(".واخليوط احلريرية الذهبية وغريه من اخلامات املختلفة  و توشيته باخلرز

اخلامة حتولت من مادة "نإىل أن عبيد أشار يف دراسته جند أ) م١٩٧٣(وبالرجوع لعام      

"matter" إىل مفهوم"consept"٧٠ص( ."ن تطويعها لفكرة الفنان و رؤيتهمكإذ أ(   

 ،ن يكون خامة يف يد الفنانأل يف العامل قابالً  كل شي"  نأ"  ١٩٦٤,michel"سب قول وحب     

   (p١٠) ."وطريقة اخلاصة يعاجلها وفق إحساسه
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 ،حيوي مراً أن إضافة اخلامة إلثراء الشكل و القيمة أ) م٢٠٠٤(كما وضح األلفي      

نسجام والوحدة االل بن يكون له هدف فين يتصوينبغي أ ،ولكنه ليس غاية يف حد ذاته

فهي تعد وسيلة ، يف خلق عمل فين واحد واليت تشرتك معاً  ،العضوية بني املواد املتالفة

ثراء كل من اخلامات الداخلة يف تشكيل تحقيق قيم فنية تؤدي يف �اية األمر إىل إل

   .صبح هلا كيان جديدتبار أ�ا توحدت يف وحدة واحدة وأععلى ا، اللوحة

                                            )٥٠-٤٩ص ص(                                                                      

تسعت معرفة الفنان فكلما ا، معرفة فائقةه بعناية و ختيار خامتلذلك من الواجب على الفنان او      

  .ن يطوعها بتنوع داخل العمل الفينستطاع أكلما ا،عن اخلامة

وختتلف درجة ،  التلوين منذ القدم فهي الفرشاةستخدمت يفوفيما يتعلق باألدوات اليت ا     

هيفاء "نانة التشكيلية الفن إىل أ ،)م١٩٨٨،اجلبايل.(د تلوينهامساكتها مبايتناسب مع املساحة املرا

فنان تخدم الن يسة أنه ليس بالضرور أ) م٢٠١١(حدى مقاالت البيضاين أشارت يف إ" الكثريي

و ، خلاماتبل ميكنه التعبري من خالل العديد من ا، فكارهاللوحة لكي يعرب عن أاأللوان و الفرشاة و 

  . ستخدامهاقدرته على االفنان و   على جرأةوىلهذا يعتمد بالدرجة األ

ليت يستخدمها لتطويع  دوات اإىل ضرورة معرفة الفنان بأنواع األ) م٢٠٠٥(وقد أشار شوقي      

أو املعادن و  ،أو النسيج ،دوات خامة اللونأدوات خامة األخشاب ختتلف عن أف ،كل خامة

اليت و ، أو الصناعية، وليةبأن اخلامات هي املواد األ) م٢٠٠٦(تفق ذلك مع رأي العتوم وقد ا ،هكذا

 ،أو املعدن ،سيجيستخدم خامة الن فقد ،عمله الفين ليحوهلا ملادة مجاليةيستخدمها الفنان يف 

ة متلك الفنان ملهارات و هذا يتطلب بالضرور و ، ضرورة مراعاة معرفة طرق معاجلتهامع ، نلوااألأو 

 . وذلك يعتمد على دراسة الفنان وثقافته اخلاصة، دوات لتطويع اخلاماتستخدام األخربات ال

 الوظيفةعوامل تتصل ب : 

 ،ملقبل الشروع بالعن لكل عمل فين مبتكر غرض أو هدف يقوم الفنان املصمم بالتفكري �ا إ     

املراد  تطلبات وظيفة الشيءن يعي مد للفنان املصمم أنه البإىل أ) م٢٠٠٠(فقد أشار شوقي 

وأن خيتار اخلامة و  ،ن واحداجلانب اجلمايل يف آ، و النفعيمن حيث اجلانب الوظيفي أ، تصميمه

  . على حتقيق اهلدف من العمل الفين داة املناسبة و اليت تساعدهاأل

درات معينة ختدم وظيفة ن لكل خامة قمن املعروف أأن )" م٢٠٠٦(سب رأي العتوم حبو      

                  )٤٣ص(".جنح من غريهاأالفنان هلا كو�ا أفضل و  ن إختياروأ، معينة

 عوامل تتصل بالموضوع  : 

ط خدام اخلسترب عنها بان يعوضوع العمل الفين املضامني اليت أراد الفنان املصمم أميثل م     

دراكه حبسب صلة الفنان بالكون وإ، وهحنتزان و االو ، واملساحة وامللمس واللون إلحداث اإليقاع
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حد اليكاد ن العديد من الفنانني يعربون عن موضوع واإىل أ) هـ١٤١٩(قد أشار علي ف ،لقيمته

تكرار املوضوعات  نأو  ،نان مرة بعد مرةملعاناة الف جيدون له صياغات جديدة وفقاً  �مإىل أ ،يتغري

فالفنان ينقل لنا املوضوع من خالل  ،بداع الفينداللتها السيكلوجية من ناحية اإل ظاهر نفسية هلا

  . مبا حيمله من قوة تعبريية، عقليةوجدانية و  معادلة حسية

قيم شكال و لعمل الفين يوحي للفنان املصمم بأن موضوع ابأ) م٢٠٠٥(أضاف شوقي كما       

فهو بذلك يشري  ،اللون مبا يناسب إحساسهكاخلط و   ر فنيةع ليحللها الفنان إىل عناصتتعلق باملوضو 

  .هلام الفنانإل ن موضوع العمل الفين يعد مصدراً اىل أ

 عوامل تتصل بالمضمون:  

خرين الذين يفدون لرؤية  طياته و ينقله إىل اآليعد املضمون املعىن الذي حيمله العمل الفين يف      

  )م١٩٩٤،البسيوين.  (فاملضمون يدرك من خالل الشكل، هذا العمل

ية لاملضمون هو املعىن الرئيسي و القيمة اجلما" أن ) م٢٠٠٧(وحبسب ما أشار إليه اخلويل و سالمة

أمام تقديرنا يف العمل ويرجع للخصائص الشعورية الذاتية النفسية اليت نستشعرها ، الزخريف تصميملل

على  أشكال منسقة من املعلومات يكون اإلنسان قادراً فئات و واملضامني ، جلوانبه الوصفية

  )١٦٤ص(".متييزها

    Contemporary:  المعاصرة

نعكاس الثقافة وأسلوب احلياة احلديثة على أن املعاصرة ماهي إال ا ,Read) م١٩٧٩(أشار      

اإلبداعي مبا يتماشى  وجهه فكره، ذا كان الفنان مدرك للتغريات احلضارية من حولهإف، اإلبداع الفين

  .مع ماحوله من متغريات

أن أهم معامل املعاصرة يف القرن العشرين هي طبيعة "فقد أشار إىل ) م١٩٨٦(أما العطار      

بل البد من أن تليب ، وأنه ليس كل جديد يف الفن يعين املعاصرة، العالقة بني الفنان والواقع املرئي

إىل  رتقاء الثقايففهدف املعاصرة دائما هو اال ،)١٧ص"(ديةحتياجات فكرية أو ماملعاصرة اتلك ا

رتبط العمل الفين بالعصر الذي يتم فيه أعطاه ذلك قوًة و عزز من وكلما ا، مستوى مدركات العصر

  . نعكاسات ملقومات عصرها لذلك جيب أن يكون الفن املعاصر، قيمته

فإن هذا ال يعين أن ، املشاركة يف بناء العصرومبا أن املعاصرة مبفهومها العام هي املقدرة على      

ألجيال عرب نعيش على عطاء العصر و ننهض به دون الرجوع إىل احلصيلة الثقافية اليت صنعتها ا

  . )م٢٠٠٣،رزق(التاريخ  
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 )هافتمان(ي املعاصرة و حبسب رأأن " أشارت محاد يف دراستها ) م٢٠٠٦(ويف عام      

"Haftmann "واكبة التقدم العملي نتيجة للعملية التبادلية بني اإلنسان والبيئة ماهي إال رؤية مل

   )٣٤٢ص(".وتغري مدركاته

أن اإلنسان املعاصر أصبح يستخدم أشياء يومية تتميز باألصالة ) م٢٠٠٦(وحبسب رأي العتوم     

بتكار يف واال مجالية عالية الدقة والعنايةوتتمتع بصيغة ، واملعاصرة وحتقق اهلوية داخل العمل الفين

ممايدل على تغيري نظرة اإلنسان ، وهذا ما نراه يف تصميم احلدائق واملنازل واملالبس وغريه، التصميم

ستطاع أن يتوصل إىل أساليب مبتكرة إلنتاج فالفنان املسلم ا، الفنان يف تطابق العمل الفين بالطبيعة

  .والبعد عن حماكاة الطبيعة، أعمال فنية بصياغات جديدة

فالثقافة ظاهرة أصيلة ، ومما ال شك فيه أن األصالة واملعاصرة ال ميكن فصلهما عن بعض     

واملعاصرة و التمدن ، تستقي مما يضيف عليها الزمان من إضافات جديدة من دون أن يغري جوهرها

وال ، والتغري يف حد ذاته من متطلبات الزمان، والتطور ظاهرة متغرية تعتمد على �ج وتقنيات الزمان

   .يف دراسته) ١٢٧ص،م١٩٩١( العويليوهذا ما أشار إليه ، يسوغ البقاء على العادة القدمية

ومماسبق تستخلص الباحثة أن اللوحة الزخرفية املعاصرة حتمل مسات وأبعاد خاصة بعضوية      

أن تكون تلك والبد من ، وجتسد مفرداته التشكيلية للتعبري عن فكرة معينة، الزمان واملكان �تمع ما

املفردات قائمة داخل اللوحة الزخرفية على أسس بنائية جتعل املفردات تقف على خطوط وحماور 

ستخدام األدوات واخلامات اليت تساعد على باإلضافة إىل ا، رتة وراء التصميموشبكات ومهية مست

  .مقومات العصر ومدركاته ترمجة املوضوع أو الفكرة وتعكس
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  :مبحث الرابعال     

ستلهام الفنان التشكيلي للتراث اإلسالمي و سماته داخل اللوحة ا

  .الفنية المعاصرة

  .مقدمة*

  .العامليةستلهام الفنان التشكيلي للرتاث اإلسالمي و مساته يف مناذج من اللوحات الفنية ا*

نية لفنانني ستلهام الفنان التشكيلي للرتاث اإلسالمي و مساته يف مناذج من اللوحات الفا*

  .عرب

ستلهام الفنان التشكيلي للرتاث اإلسالمي و مساته يف مناذج من اللوحات الفنية لفنانني ا*

  .سعوديني
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  :مقدمة

 لصادقة ملشاعره وفهو مبثابة الرتمجة ا، نسانإلحاضر اإن للفن مكانة متميزة يف تاريخ و      

، النسيانحلفاظ عليها من الضياع و او توثيقها هو أحد أهم سبل تسجيل احلضارات و و ، طموحاته

  .مم ورقيها و�ذيب شعو�اوهو عالمة على تقدم األ

ن الفن يعد إىل أ شارتوأ، تناولت عالقة الفن با�تمع )م٢٠٠٩(يفوغلى أ لعل دراسةو       

عض اللوحات ن بوأ، مله من عادات وتقاليديصف مظاهر احلياة الشعبية وماحتسجل موضوعي 

   .بطابعها ورموزها الرتاثيةاليت متيزت الفنية تصف تفاصيل األماكن واملالبس واألدوات و 

 مالتعليلثقافة و او  ،البيئة والرتاث"يف دراستها إىل أن ) م٢٠٠٧( الصياد يضاً أ شارتأكما      

 تشكيل يلعب كل من هذه العوامل دورة يفو  ،الفينواملنتج  ،مؤثرات هلا دورها يف رؤية الفنانكلها 

  )٢٥ص(."نتاجه الفين و تنمية رؤية الفنان وتأثر على إ

الفن ن الرتاث و لة املستمدة مصاعتمد على مقومات هامة إلعطاء عمله الفين األلفنان افا     

  )  م ٢٠٠٦،محاد( .صرة إىل جانب اخليال الفيناملعااإلسالمي لتحقيق اهلوية و 

ستمد فكرته و أساليبه الفنية من الفنون أن الفن العريب املعاصر ا) م٢٠٠٩(ويضيف الرباعي      

   . اإلسالمية دون الثأثر بالفن الغريب

  :من التراث اإلسالميالفنان  ستلهاماوصف و في ما يلي 

، كالعمارة،ةـختلفة املـبداعات الفنيرفيع املستوى من اإل ن بعيد تراثاً نتج الفنان املسلم منذ زمأ     

ليت ظهر ولكن الصورة ا، معانيةخالدة تكمن يف فلسفته و فهي حتمل قيمة  ،والتصوير وغريه، اخلزفو 

يكون هناك تغري يتالئم مع  دون ما ن تستمرف السنني يصعب أعليها هذا الرتاث منذ آال

  ) م٢٠٠٦،حممود (. و تتكيف مع متغرياته،العصر

فاق خللق آ كونه يعترب منطلقاً ، حد املصادر الرئيسية لرؤية الفنانيعد أفالرتاث الفين اإلسالمي      

 ،خرة الشخصية من جانب آيحمقق للهو و ، جديدة يف عامل اإلبداع الفين األصيل من جانب

مميزاته ث يستلهم خصائصه و حي ،م مصدر من اإلهلام واإلبداع يف جمال الفن التشكيليستلهافاال

خلق اجتاه فين فاق العصر و اإلبداع والتجديد واإلنطالق حنو آتدعيم و ، من جانب �دف إحيائها

  . خرمعاصر من جانب آ

  

اللوحات في نماذج من وسماته لتراث اإلسالمي الفنان التشكيلي لستلهام ا

  : يةالعالميةالفن
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  : هنري ماتيس 

ه بو كان أ ،"Cambresis Cateau"كامربيزي يف كانو ) م١٨٦٩(هنري ماتيس عام  ولد     

ختار له ا، الشرقية غالصيبصناعة نسيج الكشمري ذي النقوش و شتهر سكا�ا ًا يقيم يف قرية اتاجر 

 خذ يعبث؛ فألوانوخالل أزمتني مرضيتني أُهدي علبة أ ،فأرسلوه إىل باريس ،أهله مهنة القضاء

وبدأ يتأثر  ،قاومرت لديه بصورة ال تن تفجتلبث موهبة التصوير والتلوين أمث ، وتهستهااليت  لوانباأل

رحلته إىل بعض  يضاً من خالل أو ، اريسسالمي العريب عن طريق املعارض املقامة يف ببالفن اإل

  )م١٩٩٨،�نسي(.عمالهفأخذت أسس الفن اإلسالمي ومفرداته تظهر يف أ ،البلدان العربية

من  ،سالميجند التأثري الواضح بالفن اإل )١٤الشكل( حدى لوحاته ولو أمعنا النظر يف إ      

مع عدم ، لضوء عند تلوين اخللفيةوا مهال الظلوإ، وظهور الزخارف اهلندسية، حيث تسطيح الرسوم

  .  حرتام قوانني املنظورا

  
   )من أعمال هنري ماتيس، )١٤(شكل(

  

  )م١٩٧٣-م١٨٨١( :بابلو بيكاسو

وقد ، مبدينة ملقة يف جنوب أسبانيا ) م١٨٨١(عام   "Pablo Picasso" بابلو بيكاسو ولد     

التصوير و هو يف يف الرسم و  كان يتلقى تدريباً ،ظهر شغفه ومهارته يف الرسم منذ سن مبكرة

وهو  مريكيةحات األمعي اللو الرسامني املفضلني لدى جا صبح فيما بعد منوأ ،السابعة من عمره

و اليت أصبحت  "Gertrude""جريترود"وأخته الكاتبة  "Leostein""ليوشتاين "الناقد الفين 

ا يف صالون منزهلا ه لعرضهعمال بيكاسو حيث كانت جتمع لوحاتفيما بعد الراعي الرمسي أل

يف ان له الفضل الذي كو ، له أصبح صديقاً و " هنرس ماتيس "تقى بيكاسو مع وهنا ال، بباريس

يرتدد على متحف  "اسوبيك"خذ أ) م١٩٠٧(ويف عام  ،باه بيكاسو إىل أمهية هذا الفننتتوجيه ا
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الفن من خالل ذلك  درس هولعل، اريس لكي يدرس معامل الفن العريببب )تنوغرايفاأل(السالالت 

   )بيديايويك(  . يف املكتبة الوطنية يف باريس ملوجودةاملخطوطات العربية ا

 ،جته إىل تبسيط اجلسم اإلنساينعلى جتنب العمق يف التصوير واثر حافظ بيكاسو وبذلك التأ     

وهذا ما  ،عن أصوهلاكما جند أنه حرف األشكال و أبعادها   ،فصور مجيع جوانبه بوقت واحد

فالفن اإلسالمي  ،الذي هو نتيجة النظرة احلدسية لألشياءسالمي و يعرف بالتصحيف يف الفن اإل

  .ا�ردة اليت تشري إىل وجوده  ةاحتفظ فقط بالصور و ، يرتك من معامل اإلنسان إال القليل مل

  )م١٩٩٨،�نسي(                                                                          

  لالشك(كما يف ،اإلسالميالعريب عماله جند الربهان على تواصله مع الفن وبالنظر ألحد أ     

مهال املنظور و عدم مع إ، ساكنةالغري خارف النباتية والرسوم املسطحة و حيث نالحظ الز  ،)١٥

التلوين املعروفة يف املنمنمة اإلسالمية لدى ستخدم طريقة ا "بابلو"كون ، لظل والضوءوجود ا

 ،يةالظل والضوء داخل اللوحة الفن مقة جبوار الفاحتة لتحقيقلوان الغابتوظيف األ" الواسطي"

سلوب املدرسة العربية و يرجع ذلك إل، باإلضافة إىل إحاطة العناصر التشكيلية باخلط األسود

  . وخاصة يف مصر

  
  )اسوبابلو بيك أعمال ،)١٥(شكل(

  

  )م١٩٤٠- م١٨٧٩(: بول كلي

 "Munchen bu chsee"يف مونشن بوشري) م١٨٧٩(عام "Paul klee"ولد بول كلي     

نتقل مث ا، ر إىل مونبخ لدراسة التصويرفاملتوسطة والثانوية يف برن وساف، بتدائيةدرس اال ،قرب برن
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نقًال عن  ) م١٩٩٨،يالبهنس(و حبسب قول ، )م١٩١٤(يطاليا وفرنسا ومن مث تونس عام إىل إ

وه إىل زيارة مدن آسيا لقد كانت زيارة بول كلي إىل تونس نتيجة رغبة قدمية حتد" "غرومهان"

ثري من نه يف موطنه فلم يكن حيتاج إىل كوكان يشعر أ، طالع على احلضارة اإلسالميةواال الصغرى

   .الوقت لدراسة هذه البالد

 ،الفنية يف العمارة و التصوير ةخالل ماملسه يف الوحد سر الشرق العريب من "كلي"درك فقد أ     

كانت نشوته قد  و، ذات املساجد والتقاليد العربية مدينة عقبة بن نافع –فقد رسم مدينة القريوان 

أن هذا  " )نيسان١٦( فكتب يف مذكراته بتاريخ، أوجهها عندما حضر أحد األعراس العربية بلغت

الوعي و متتزج فيه النشوة و أي نسيم ، أي شذى، لةيلة و ليلف لالعرس هو صورة خالصة من أ

حيث ، صفتني البساطة والتجدد يالحظ "بول كلي"عمال ولعل املشاهد أل ،"الوضوح يف وقت معا

قد ظهرا يف اخلطوط العفوية و و ، )الرمي و اخليط (سالمي للفن اإل بالطابعيني الرئيسينيأثر ت

                                                                               )م١٩٩٨،البهنسي( .اهلندسية الصرفة

حنناءات الرسوم ايف  ستفادته من مجاليات اخلط العريب سواءً اإلضافة إىل ذلك نالحظ مدى اب     

 ،)١٦(كما يف الشكل ،واليت نالحظها يف أجزاء من املخطوطات اإلسالميةالنقط أشكاهلا و يف و أ

حيث ، ستفادة من خصائص الفن اإلسالمي األخرى يف أعمالهعن اال" كلي"يغفل أنه مل  كما

كما يف الشكل ،و عدم وضوح الظل والضوء، حرتام قوانني املنظورو عدم ا، الزخارف املسطحةنرى 

)١٧.(   

            
    -حديقة قرب لوسون،م١٩٤٠، )١٧(شكل(                  حد املخطوطات جزء من أ، )١٦(شكل(

)                                                             ١٣٩ص،م١٩٩٠،الشامي                         يظهر فيها تشابه لوحة  اإلسالمية و اليت 

  )وائع اخلط العريبمع ر "  كلي"  الفنان 
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اللوحات الفنية في نماذج من وسماته سالمي لتراث اإلالفنان التشكيلي ل ستلهاما

  :عربلفنانين 

  : حسين الجبالي

وحصل على درجة البكالوريس من  ، )م١٩٣٤(ولد الفنان حسني حممود اجلبايل يف اجليزة عام     

الرتبية الفنية من املعهد العايل للرتبية الفنية  ودبلوم يف، )م١٩٥٨(كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة عام

للفنون اجلميلة ورسوم الكتاب باإلضافة لدبلوم يف الليثوجراف من املعهد احلكومي ، )م١٩٥٩(عام

شاركني يف ملويعد من ا، حصل على العديد من اجلوائز الدولية والقومية، )م١٩٦٧(يطاليا عاممن إ

                         )قطاع الفنون التشكيلية، وزارة الثقافة(   .احلركة التشكيلية املصرية يف مصر

حدى حواراته معه أن حياته اليت ذكر يف إ" اجلبايل "أن الفنان ) ه١٤٢١(صاحل قول  وحبسب     

مع الكبرية بواب اجلوااملالبس املزركشة والتطلع إىل أبه جعلته يشاهد احلياة الشعبية و عاشها يف امبا

أن أهم مامييز أعماله استخدامه  يضاً أ ضافةً وإ، سالمية والكتابات العربيةبالزخارف اإلاملشغولة 

  .صفر واالعتماد على اخلطوط العربية كقيم تشكيليةلأللوان اإلسالمية كالرتكواز واأل

أن الفنان اجلبايل استلهم من الرتاث العريب واإلسالمي لقناعته بأن ) م٢٠٠٨(إبراهيم ضاف وأ     

تسليط الضوء علي القيم الفنية الغنية �ا بعد سنوات اإلمهال  الفنون شديدة الثراء وحتتاج إىلتلك 

يستلهم من الفنون اإلسالمية ويستوعبها وينفخ فيها من روحه  اً معاصر  اً يإسالم وأنه يعترب نفسه فناناً 

حيث نرى  ،جند ذلك التأثر الواضح )١٨(كما يف الشكل  عمالهوبالنظر ألحد أ ،على حد قوله

نون فمه لأللوان املتعارف عليها يف الاىل استخدان للخط كقيمة تشكيلية باإلضافة إتناول الفن

   .ليه الباحثةاإلسالمية كما سبق أن أشارت إ

  

   
   )الفنان حسني اجلبايلمن أعمال ، )١٨(شكل(
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  :عمر النجدي

يف الفنون اجلميلة عام  يةكادميوأ�ى دراسته األ، ةبالقاهر ) م١٩٣١(ولد النجدي عام      

تلك فالنجدي مي ،ا من الدراسات املتعلقة بالفنونغريهو ، م١٩٥٧والفنون التطبيقية عام ، م١٩٣٥

يات اإلسالمية واآل مارةل موضوعات مستلهمة من العبداعاته لتناو واليت ظهرت يف إ مهارة الرسم

ستلهمها بعد ا، ج تصميمات معاصرةإنتا سالمية يف عتمد على الفنون الزخرفية اإلكما ا  ،نيةالقرآ

                                                                  )م١٩٩٨،الصياد( .ته للفن اإلسالمي بتعمق ومتحيصدراس

جند العديد من مسات الفن اإلسالمي ، )١٩(الشكل حدى لوحاته ولو أمعنا النظر يف إ      

اهلندسية  ضافة إىل توظيف الزخارف النباتية وباإل، وتبسيط العمائر، ماملتمثلة يف تسطيح الرسو 

  . مهال قواعد املنظور خاصة البعد الثالثوإ، بشكل حمور

  

  
   )معرض جتليات،عمال عمر النجديمن أ، )١٩(شكل(

  

  : عبد الرحمن النشار

حصل على دبلوم من كلية الفنون اجلميلة بالقاهرة ، )م١٩٣٢(عام بالقاهرة ولد الفنان النشار    

ودبلوم من أكادميية الفنون ، )م١٩٥٧(ودبلوم من املعهد العايل للرتبية الفنية عام، )م١٩٥٦(عام

من جامعة حلوان ) تصوير(لفنية الفلسفة يف الرتبية ا باإلضافة للدكتوراة،)م١٩٧٠(لة عاماجلمي

  . حصل على العديد من اجلوائز، شارك بالعديد من املعارض احمللية والدولية،)م١٩٧٨(عام

   )قطاع الفنون التشكيلية،وزارة الثقافة(                                                              
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عماله الفنية األصالة املستمدة من فكر أ إىل أن النشار أكسب) م٢٠١٠(شار العبدكما أ      

أن الفنان النشار  جند )٢٠(حدى لوحاته شكلحظ عند النظر يف إفمن املال، احلضارة اإلسالمية

باإلضافة لتوظيف ، كسا�ا قيم النورانية الباطنيةيب مع خمتلف ألوان اللوحة وذلك إل دمج اللون الذه

مهاله للمنظور وتسطيح باإلضافة إل، الل واألضواء يق الظتحقاأللوان الفاحتة جبوار األلوان الغامقة ل

   .سالميخصائص الفن اإل العناصر التشكيلية وغري ذلك ومجيعها تعد من

  

  
   )الفنان النشار عمالمن أ،)٢٠(شكل (

  

اللوحات الفنية في نماذج من وسماته لتراث اإلسالمي الفنان التشكيلي لستلهام ا

   :سعوديينلفنانين 

  : موصلي منيرة

و القاهرة  ،ودرست يف بريوت ،يف مدينة مكة املكرمةولدت الفنانة التشكيلية منرية موصلي      

د تتلمذت على يد كبار وق، )م١٩٧٢(كلية الفنون اجلميلة عام حصلت منها على شهادة  و 

صف ا منذ منتوقد نشطت مشاركا�، حسن البناين وغريهمعبد اهلادي اجلزار و : مثالالتشكليني أ

ومنذ ذلك الوقت أتضح ، تشكيلي اخلليجيصدقاء الفن الماعة أنضمت جلالثمانينيات عندما ا

  .أسلو�ا الفين املتأثر بفنون احلضارات اإلسالمية

 كما يف  سالميستلهامها من فن املنمنمات اإلا يدرك متاماً  عمال الفنانه املوصليفاملشاهد أل      

، شكال متناغمة تتميز باهلارمونيةوجودة عن جانيب العمل بأقوائم املحيث صاغت ال  )٢١(الشكل 

 فقد استطاعت أن جتسد قيماً ، وتتباين مع املنطقة الوسطى اليت تتميز بكون عموميتها يف الفاتح

  )  م٢٠٠٩،الصاعديو ، العبد. (كياناً واحداً متناغماً   فنية جعلت من العمل
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  )٢٢٢ص،م٢٠٠٩،الصاعدي  العبد و ،مال منرية موصلي عمن أ، )٢١(شكل(

  

مجعت بني الكتابات والرسم يف صورة " املوصلي"ة ن الفنانأ،وتضيف الباحثة إىل ما سبق      

  . العربية التابعة للمدرسة ملنمنماتمن مسات امما جعلها تتسم بأهم مسه  ،حدةاو 

    : محمد سيام

تعلم يف معهد الرتبية الفنية بالرياض وخترج منها ، املدينة املنورةب) م١٩٥٤(سيام عامولد الفنان       

له العديد من ، لسعوديةيف اويعد من فناين اجليل الثاين يف احلركة التشكيلية ، )م١٩٧٤(عام

من أمهها جائزة أ�ا  حاصل على العديد من اجلوائز واليت، املشاركات واملعارض الدولية واحمللية

 وقد عرف عنه شغفه وحبه لتصوير تراث بلده، وجائزة ملون السعودية، ة الفنونباحوجائزة ، الثقافية

استمد الكثري نه إىل أ ،جتاه التكعييبيف ذلك اال وكل ماتقع عليه عيناه من البيئة احمليطة مستخدماً 

التسطيح ى التبسيط و عتمد علامهل املنظور و أحيث ، داخل أعماله ت الفن اإلسالميمسامن 

حدى هذا ما نلحظه عند النظر إىل إو ، حتوير معاملهو ، بتعد عن تشبيه الشيء بذاتها اكم  ،جيازواإل

  )م٢٠١١،السليمان(). ٢٢(كما يف الشكل،لوحاته 

  
   )من أعمال حممد سيام،)٢٢(شكل (
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   : عبد الحليم رضوي

يعترب من رواد الفن التشكيلي يف اململكة و  ،)م١٩٣٩ (عام مكة املكرمة مدينةولد رضوي يف      

اثين  طوال )م١٩٧٣ (عمل رئيسًا لرابطة الفنانني التشكيلني العرب مبدريد عام ،العربية السعودية

مستشار اجلمعية و  ،)م ١٩٨٠ (قافة والفنون يف مدينة جدة منذعامًا جلمعية الث مديراً و ، عاماً  عشر

الكثري من ب عجأ ،)م٢٠٠٦ ( حىت وفاته عام) م١٩٩٣ (العربية السعودية للثقافة والفنون عام

عماله يف وقد متثلت موضوعات أ ،"لربوفيسورا"لقب فلقب ب أعمالهبالفنانني العامليني والعرب 

تأثر  يضاً ولعلنا نالحظ أ، )ويكيبيديا( .)اث، الزخارف الشعبيةاملنازل، الرقصات الشعبية، الرت (

ة حول يشاهد اهلاالت الدائر حيث ن، )٢٣(كما يف الشكل، بسمات الفن اإلسالمي" رضوي"

، مزي التعبريياألسلوب الر ويغلب عليه ، والبساطة ضافة إىل التسطيحباإل، األشخاصس و رؤ 

   . رموز اللوحة ستخدامه للدوائر اليت تدور كدومات حولوا

  

  
    )عبد احلليم رضوي، )٢٣(شكل (

        

ستطاع أن يستلهم التشكيلي يف خمتلف ا�تمعات قد اومما سبق تستخلص الباحثة أن الفنان      

فكره الفين وإبداعاته من الرتاث اإلسالمي ومساته داخل أعماله ليجمع بني أصالة املاضي ومعاصرة 

  .احلاضر

  

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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  :راسات المرتبطةالد: ثانياً 

  . دراسات تناولت األمثال الشعبية  :أوًال 

  .دراسات استهدفت تأكيد الفنان على اهلوية و املعاصرة داخل األعمال الفنية: ثانياً 

  . دراسات استلهمت  أعمال فنية من الفن اإلسالمي ومساته: ثالثاً 

  . ية الرتبويةدراسات استهدفت إحياء الرتاث الشعيب من خالل العمل:  رابعاً 

دراسات تناولت دور الفن والرتبية الفنية يف احلفاظ على الرتاث الشعيب من : خامساً 

  . الضياع واالندثار

 .دراسات تناولت عالقة الفن باألدب الشعيب: سادساً 
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  : مقدمة

ستفادة من الفن لدراسات السابقة اليت استهدفت االطالع على العديد من اباحثة باالقامت ال     

اإلسالمي واملوروثات الشعبية يف ا�ال الفين واليت حتقق من خالهلا حفظ وتأصيل القيم املستمدة 

 والذي، غريه من ا�تمعات من الرتاث الثري الذي يساهم يف احلفاظ على هوية ا�تمع ومتيزه عن

وقد تناولتها الباحثة ، بتكار الفيناستحداث مصادر جديدة لإلبداع واالال شك يف وب يضاً ساهم أ

  :كالتايل من عدة حماور وكانت

 . دراسات تناولت األمثال الشعبية : أوالً 

 .دراسات استهدفت تأكيد الفنان على اهلوية و املعاصرة داخل األعمال الفنية: ثانياً 

  . تلهمت  أعمال فنية من الفن اإلسالمي ومساتهدراسات اس: ثالثاً 

 . دراسات استهدفت إحياء الرتاث الشعيب من خالل العملية الرتبوية: رابعاً 

ياع على الرتاث الشعيب من الضدراسات تناولت دور الفن والرتبية الفنية يف احلفاظ : خامساً 

  . ندثارواال

  .يبدراسات تناولت عالقة الفن باألدب الشع: سادساً 

  .دراسات تناولت األمثال الشعبية : أوالً 

  من دراسة التربية الشعبية في الي"أمحد خمتار مكي بعنوان/ دراسة الدكتور

 ) .م٢٠٠٠(  "بللمثل الشعبي في محافظ إ

وذلك لإلستفادة من مضامينها ، بية يف حمافظ إ�دف هذه الدراسة إىل حتليل األمثال الشعب     

لك بعد أن حدد الباحث مشكلة حبثه يف فشل الرتبية العربية املعاصرة يف اليمن يف ويرجع ذ، الرتبوية

تبع الباحث املنهج التارخيي جلمع مادة األمثال قد او ، اهلوية واجتاهها حنو التغريب احلفاظ على

ستفادة منها يف حليل حمتوى تلك األمثال لبيان االلت، ومن مث املنهج الوصفي التحليلي، الشعبية

اليمنية ملواجهة وقد نتج عن ذلك أن هذه األمثال تساهم يف احلفاظ على اهلوية ، لرتبية املعاصرةا

وتدوينها للحفاظ ، الشعبية هتمام باملأثوراتو بناًء على ماتوصل إليه أوصى بضرورة اال،العوملة

 احلفاظ على احلالية يف ستفادت الباحثة من هذه التوصية للتأكيد على أمهية الدراسةوقد ا ،عليها

إال أ�ا ختتلف عنها يف طريقة التناول إذ أن ، بطريقة مكتوبة كو�ا حتفظ هوية ا�تمعاألمثال 

  .الدراسة احلالية �دف حلفظها بطريقة فنية مرئية بصرية مجالية
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 الخصائص الفنية في "أمني عبد اهللا حممد حسني اليزيدي بعنوان/ دراسة الدكتور

ية دراسة تحليلية تطبيقية لكتاب مجمع األمثال الحكم و األمثال العرب

  ). م٢٠٠٥( "للميداني

باإلضافة لإلفادة ، �دف هذه الدراسة إىل توضيح اخلصائص الفنية واجلمالية للحكم واألمثال     

ويرجع ذلك بعد أن حدد الباحث مشكلة حبثه يف أن األمثال ، منها يف حتليل النص األديب عموماً 

تبع الباحث وقد ا، مل تأخذ حقها من الدراسات كما أ�ا، الشعري والنثر األديبتنتمي إىل الفن 

نتج عن ذلك  وقد، ستفادة منهاك لتحليل حمتوى تلك األمثال و االاملنهج الوصفي التحليلي وذل

تعبريية  كو�ا حتتوي على صورٍ ،ن التشكيليفادة منها يف جمال الرسم و الفأن األمثال صاحلة لإل

فادة من أوصى الباحث بإمكانية اإل وبناًء على ما مت التوصل إليه، فنًا قائمًا بذاته جعلت منه

ستفادت الباحثة من هذه التوصية ومن هذا املنطلق ا، و الفن التشكيلي األمثال يف جمال الرسم

ية ختتلف أن الدراسة احلال إال، فاظ على األمثال بطريقة فنيةللتأكيد على أمهية الدراسة احلالية يف احل

  . عن هذه الدراسة يف طريقة تناول املوضوع ويف طبيعة التخصص

 مداخل تشكيلية معاصرة لتصميم الملصق "دراسة مسية حممد عيسى بعنوان

 ). م٢٠٠٦("اإلرشادي في ضوء فلسفة المأثور الشعبي المصري

يف ضوء  لتصميم ملصقات اإلرشاد�دف هذه الدراسة إىل إجياد مداخل تشكيلية جديدة      

هتمام بتصميم حتديد مشكلة الدراسة يف قصور اال وذلك بعد، ستفادة من فلسفة املثل الشعيباال

وقد اتبعت الباحثة يف ذلك املنهج ، ملصق اإلرشادي يتعلق بالسلوكيات اإلجيابية والقيم األخالقية

جيايب ات سلوك إملصقات إرشادية ذ ىل تصميموقد توصلت إ، ي و املنهج التجرييبالوصفي التحليل

ستفادة من املأثورات املزيد من األحباث والدراسات لال وصت بضرورة إجراءوقد أ، يفيد ا�تمع 

هتمام باألثورات الشعبية ولكن تتجه يف الدراسة احلالية إىل اال مما جعل الباحثة، الشعبية املصرية

  .اخلاصة با�تمع السعودي وخاصة احلجازي

 ستفادة من الصور اال"�ال عبد الفتاح بعنوان ، هاين قتابة، دراسة مجيلة املغريب

 ).  م٢٠١٢("التعبيرية في المثل الشعبي الستحداث معلق نسجي معاصر

�دف هذه الدراسة إىل احلصول على منتج نسجي فين تطبيقي مستوحى من الرتاث الشعيب      

دد الباحثون جع ذلك بعد أن حوير ، مع احلفاظ على الشخصية القومية)األمثال الشعبية(املصري

مستوحى  هتمام الباحثني باألمثال الشعبية وكيفية استحداث معلق نسجيمشكلة البحث يف قلة ا

وقد اتبع الباحثون املنهج التجرييب ، من الصور التعبريية لألمثال الشعبية حتمل مسة األصالة واملعاصرة
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الكشف عن مصادر جديدة  ن ذلكوقد نتج ع، الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسةو 

من  علقات النسجية مستوحاةستحداث تصميمات مبتكرة للماالبتكار يف تنمية الفكر البداع و لإل

هتمام بالرتاث الشعيب واملداومة على البحث على ذلك أوصى الباحثون بضرورة اال وبناءً ، األمثال

ستفادت ومما سبق ا ،نتائج جديدة ت الفنون للوصول إىلستلهام منه يف شىت جماالتجريب باالوال

ستفادة من االالباحثة من هذه التوصية للتأكيد على أمهية الدراسة احلالية حيث تتفق معها يف 

أ�ا ختتلف عنها من حيث تناول  مثال الشعبية يف ا�ال الفين إالتوظيف األالرتاث الشعيب يف 

  .التطبيق العملي للدراسة تبع لتنفيذ األمثال اخلاصة با�تمع السعودي و ا�ال الفين امل

ستهدفت تأكيد الفنان التشكيلي على الهوية والمعاصرة داخل دراسات ا: ثانياً 

  . األعمال الفنية 

  التوظيفات الجمالية لمفردات الفن الشعبي في "دراسة فوزية الصاعدي

  ) . م٢٠٠٧( "التصوير التشكيلي السعودي

و دراسته ، ية مدى فهم الفنان التشكيلي السعودي لرتاثه احملل�دف هذه الدراسة إىل معرف     

الباحثة مشكلة الدراسة يف معرفة مدى فهم واستلهام الفنان للمفردات  وذلك بعد أن حددت، له

تبعت الباحثة املنهج وقد  ا، السعودي الرتاث وتوظيفها بأسلوب معاصر حيقق اهلوية والسمة للفن

وقد أسفرت نتائج الدراسة إىل أن الفنان على وعي ، دافها البحثيةالوصفي التحليلي لتحقيق أه

، دراسة الرتاث هتمام جبمع ووبناًء على ذلك أوصت بضرورة اال، اث الشعيب عند توظيفه لهبالرت 

تتوجه للحفاظ على األمثال الشعبية اليت تعد أحد أنواع الرتاث الشعيب عن طريق  مماجعل الباحثة

فهي تتفق و بال شك مع الدراسة احلالية يف كو�ا حتقيق اهلوية ، ت الفنونتوظيفها يف أحد جماال

إال أن الدراسة احلالية ختتلف عنها بقيام ، الرتاثية من خالل تناول الرتاث الشعيب يف األعمال الفنية

ساهم يف حفظ األمثال الشعبية بصورة مرئية مجالية تتسم باألصالة بتطبيق عملي ي الباحثة

     . ةواملعاصر 

   . ستلهمت أعمال فنية من الفن اإلسالمي وسماتهدراسات ا: ثالثا 

مداخل لتصميم اللوحة الزخرفية في ضوء مفهوم "دراسة رانيا عبد احملسن حسني غامن 

  ). م٢٠٠٣( "السرد الشكلي في الحضارات الفنية

ضارات الفنية رد الشكلي لدى احلستخالص النظم البنائية للسدف هذه الدراسة إىل ا�     

 وذلك بعد أن حددت مشكلة الدراسة يف، ستخالص مداخل تشكيلية إلثراء اللوحة الزخرفيةال

ستنباط مداخل تصميمية إلثراء اللوحة وإمكانية ا، ختلف احلضارات الفنيةتنوع النظم البنائية مل
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 ،تحقيق أهدافها البحثيةالتجرييب لو ، تبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليليوقد ا، عاصرة الزخرفية امل

عربت عن موضوعات متثل مشاهد ، وقد أسفرت نتائجها إىل أن فنون احلضارات وخاصة القبطية

على ذلك  وبناءً ، تعبريية تشكيلية مجالية وتعكس دالالت، وقصص كاملة على مسطح واحد

واألمثال إلثراء  األناشيدارات املختلفة كاحلكم واألغاين و أوصت بأمهية دراسة السرد اللفظي للحض

ستفادت الدراسة احلالية من هذه التوصية كو�ا تقرتح ومن هذا املنطلق ا، لوحة الزخرفيةجماالت ال

، ستلهام مسات املدرسة العربية اإلسالمية داخل اللوحة الزخرفيةذ صور تعبريية لألمثال الشعبية باتنفي

  .إثراءها مما يساعد على

 العناصر المعمارية للحرم المكي الشريف  دراسة"دراسة عبري مسلم الصاعدي

 " لتحقيق مداخل جديدة في اللوحة الزخرفية باستخدام أسلوب النظم

  ) . م٢٠٠٨(

عتبارها املعمارية للحرم املكي الشريف با �دف هذه الدراسة إىل حصر وتوصيف العناصر      

ستلهام ومن مث ا، وفلسفتها ،رف على أسسهاوالتع، وذلك لتحليلها، أحد أنواع الفنون اإلسالمية

 حتديد مشكلة الدراسة يف وذلك بعد أن مت، تلك املفردات داخل اللوحة الزخرفية بطريقة مبتكرة

تبعت الباحثة املنهج الوصفي وقد ا، ة الدينية وقيمها اجلماليةهتمام بالعناصر املعماريقلت اال

إىل أن تلك العناصر  أسفرت النتائج و قد،واملنهج التجرييب لتحقيق األهداف البحثية ،التحليلي

و�ذا فهي تدعو ، قتباس من الطرز الغربيةواليت تغين عن اال، والرتاثية، يةواملعنو ، غنية بالقيم اجلمالية

 علىبناءً و ، لي عند إنتاج األعمال الفنيةتأكيد اهلوية بالتوجه حنو اإلرث احلضاري احملصالة و إىل األ

كيز على األحباث اليت تتناول األسس الرتكيبية واملنطق البنائي القائم ذلك أوصت الباحثة بضرورة الرت 

ستفادت الدراسة احلالية من هذه ومن هذا املنطلق ا، اإلسالمي الرتاث العمارة من على منجزات

داخل اللوحات الزخرفية مساته بتوظيف ستلهام من الرتاث اإلسالمي وذلك باالالتوصية كو�ا تقوم 

ستلهام من املنمنمات إال أ�ا ختتلف عنها من حيث اال، واملعاصرة باألصالةا�ا إلكساملعاصرة 

  . وذلك  �دف حفظ األمثال الشعبية بطريقة مرئية، اإلسالمية

  .ستهدفت إحياء التراث الشعبي من خالل العملية التربويةدراسات ا: رابعاً  

إلثراء اللوحة دراسة الفن المصري القديم كمصدر "دراسة شحته حسين حسني 

  ) م٢٠٠٦( "الزخرفية في التصميم 

ىل إجياد مداخل جديدة متنوعة إلحياء الرتاث بطريقة تتالئم مع العصر �دف هذه الدراسة إ     

وذلك بعد حتديد مشكلة الدراسة يف قلة األحباث اليت تناولت توضيح كيفية التعامل مع ، احلديث

د أتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف وق، الرتاث من جانب فين إبداعي وتربوي
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و قد أسفرت نتائجها إىل أن دراسة أشكال الفن املصري القدمي تكشف لنا طرقًا جديدة ،الدراسة

ريقة ملعرفة عناصره وإمنا ط، ستفادة منه ال تأيت بتقليدهوأن اال، ة إثراء اللوحة الزخرفيةيف عملي

على ذلك أوصت  وبناءً ، تتميز باألصالة والتجديدمن قيم مجالية  ستيعاب ما وراهوا، التشكيلية

 ،فاق فنية جديدةولفتح آ، فاظ عليهيف الرتاث والتعمق يف دراستة للح الدراسة بضرورة إعادة النظر

ستفادت الدراسة احلالية من هذه التوصية كو�ا تقوم حبفظ وتوظيف الرتاث ومن هذا املنطلق ا

 إال، اث من اجلانب الفين والرتبويفهي تتفق معها يف إحياء الرت ، نية معاصرةالشعيب بصورة مرئية ف

  .  وعناصر الرتاث املتناولة، أ�ا ختتلف عنها من حيث البيئة

 الفنون والحرف الشعبية كمدخل إلثراء مناهج الفن "دراسة وليد العنزي

 ). م٢٠١٢( "والتربية الفنية في ضوء استراتيجية التطوير

هذه الدراسة إىل التأكيد على دور مناهج تعليم الفنون والرتبية الفنية يف التعريف و  �دف     

جتاه السلوكي اإلجيايب لديهم شعبية لدى متعلمي الفن وتعزيز االالتأصيل الرتاثي للفنون واحلرف ال

وذلك بعد أن حدد الباحث مشكلة ، من خالل تفعيل دور الرتاث للتواصل بني املاضي واحلاضر

ثه يف ضرورة إعداد كوادر علمية فنية مؤهلة لتأصيل الرتاث واحملافظة عليه من خالل تضمينه حب

التحليلي ) الوثائقي(وقد اتبع الباحث املنهج التارجيي والوصفي، مناهج تعليم الفن والرتبية الفنية

واحلرف  على ماتوصل إليه أوصى بضرورة تفعيل الفنون الشعبية وبناءً ، لتحقيق أهداف الدراسة

ضمن مقررات مناهج تعليم الفنون للربط بني أصالة الرتاث ومعاصرة الفنون وإبراز اهلوية الثقافية 

ستفادت الباحثة من تلك التوصية يف احلفاظ على ومماسبق ا، بية ضمن األعمال الفنية املعاصرةالعر 

 ستعانةالحلالية ختتلف عنها أن الدراسة ا إال، األمثال الشعبية احلجازية من خالل العملية الرتبوية

التطبيق العملي جراء إل) عالن وفن الكتابإ(الت يف مقرربطالبات قسم الرتبية الفنية املسج الباحثة

  .موضوع الدراسة احلالية

دراسات تناولت دور الفن والتربية الفنية في الحفاظ على التراث الشعبي : خامساً 

   .من الضياع واالندثار

 دور التربية الفنية في المحافظة على الموروث " هريدراسة عبداهللا الش

 ). م٢٠٠٦("الشعبي السعودي

، �دف هذه الدراسة إىل استعراض دور الرتبية الفنية يف احملافظة على املوروث الشعيب السعودي     

أساس  الشعيب الذي كان وذلك بعد أن حدد الباحث مشكلة حبثه يف ضرورة احلفاظ على الرتاث

ئنا وأجدادنا ومحايته من الثقافات الغربية اليت قد تؤثر عليه وذلك من خالل التعبريات الفنية حياة أبا

، والقصص، و النسيج، و املساكن، واحلرف، احللي(املختلفة كالتصميم ورسم وتصوير مناذج شعبية 
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يق أهداف لتحق الوثائقي وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي، )و األلعاب الشعبية و الرقصات وغريها

ية على ماتوصل إليه أوصى بضرورة تدوين املوروث الشعيب من خالل دور الرتبية الفن وبناءً ، الدراسة

وقد استفادت الباحثة من تلك التوصية يف التوجه للحقل التعليمي ، يف احملافظة عليه بأسلوب فين

ية تساهم يف ورة فنية ومجالدراسة للحفاظ على األمثال الشعبية بصبتطبيق العملي للالرتبوي للقيام 

  . ندثارحفظها من الضياع واإل

  الدالالت االجتماعية في أعمال " دراسة نادية بنت حممد صديق أوغلي

   ) .م٢٠٠٩" ( دراسة حالة"الفنانة التشكيلية صفية بن زقر 

 ر للكشف عن العادات�دف هذه الدراسة إىل حتليل أعمال الفنانة التشكيلية صفية بن زق     

وذلك ، جتماعية للمنطقة احلجازية اليت سجلتها وحفظتها الفنانة داخل أعماهلا الفنيةوالتقاليد اال

داخل  يجتماعث العلمية اليت تناولت اجلانب االبعد أن حددت مشكلة الدراسة بقصور األحبا

وقد أسفرت ، تبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها البحثيةوقد ا، األعمال الفنية

، جتماعية مبا فيها من عادات وتقاليدرز يف التعبري بصدق عن احلياة االنتائجها إىل أن للفن دور با

عرف على ذلك أوصت الباحثة بوجوب التوبناًء ، لفنانة بالبيئة احمليطةمما يدل على وعي و إرتباط ا

، وذلك عن طريق وسائل اإلعالن جتماعية القدمية واملعاصرة من خالل األعمال الفنيةعلى احلياة اال

ومن هذا املنطلق فهي تتفق مع الدراسة احلالية يف أن الفن يساهم يف احلفاظ على الرتاث من 

فين لتوظف  إىل أ�ا ختتلف عنها من ناحية قيام الباحثة بتطبيق، الضياع واإلندثار بصورة مرئية

  .اصرةاألمثال الشعبية بصورة مرئية داخل اللوحة الزخرفية املع

  .دب الشعبيدراسات تناولت عالقة الفن باأل: سادساً 

 هـ١٤٢٨(".رؤية تشكيلية فنية للقصيدة النبطية."دراسة ليلى عبد اهللا الغامدي (   

�دف هذه الدراسة توظيف املعاين املتضمنة يف اإليقاع الشعري النبطي السعودي ليكون      

عد أن حددت مشكلة الدراسة يف إجياد أساليب وذلك ب، مدخل للتعبري يف جمال الرسم والتصوير

، اعات الشعر النبطي السعوديومستنبطة من إيق، تثري جمال التعبري الفين، تعبريية تشكيلية جديدة

وقد أسفرت نتائجها ، واملنهج التجرييب لتحقيق أهدافها البحثية، تبعت الباحثة املنهج الوصفيوقد ا

 وبناءً  ،وخياالت تصويرية زادت العمل الفين مجاًال ومتيزاً  عن الكشف عن طاقات تعبريية وأفكار

والقصص ، والروية، على ذلك أوصت الباحثة بإجراء املزيد من الدراسات لربط األدب كالشعر

بالفن التشكيلي؛ لتزويد متعلمني هذا الفن بنوع جديد من التعلم ملواكبة مجيع حركات الفنون من 

ومن هذا املنطلق فهي تتفق مع  ،تعبري الفين تثري املخزون النظريالأدبية و تشكيلية كمصدر إلثراء 

كون الباحثة تقوم بتوظيف األمثال الشعبية واليت تعد أحد أنواع األدب الشعيب ، الدراسة احلالية
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مما قد ، ندثار بصورة تعبريية بصريةفاظ عليها من الضياع واالداخل اللوحة الفنية الزخرفية �دف احل

 الطالباتبتطبيق عملي من قبل أ�ا ختتلف عنها من ناحية قيام الباحثة  إال، حة الفنيةتثري اللو 

   .لتوظف األمثال الشعبية بصورة مرئية داخل اللوحة الزخرفية املعاصرة

  :التعقيب على الدراسات السابقة

رورة نظري ومجيعها اتفق على ض تناولت دراسات احملور األول موضوع الدراسة من جانب       

ب العملي وفيما يتعلق باجلان، ستفادة من مضاميني األمثال الشعبية للحفاظ على هوية ا�تمعاال

ستفادة من صورها التعبريية إلنتاج أعمال فنية فقد اتفقت على ضرورة االهتمام باألمثال الشعبية واال

   .بتكارلنا عن مصادر جديدة لإلبداع واال تكشف

على أن الفنان التشكيلي املعاصر احملور الثاين فقد جاءت لتلقي الضوء وفيما يتعلق بدراسة      

ستلهامه ملفردات خل األعمال الفنية وذلك من خالل ادا ستطاع أن حيقق املعاصرة واألصالة واهلويةا

  .داخل إجنازاته الفنية التشكيلية الرتاث الشعيب

ستفادة من مساته للرتاث اإلسالمي واالرورة التوجه كما أمجعت دراسات احملور الثالث على ض      

  . وخصائصه داخل األعمال الفنية املعاصرة وذلك �دف إثرائها لتحقيق األصالة واملعاصرة واهلوية

وفيما يتعلق بدراسات احملور الرابع فقد أمجعت على أن تناول الرتاث الشعيب من خالل العملية      

ويفعل دور الرتاث يف حتقيق التواصل بني عراقة  ،من جانب الرتبوية يساهم يف إثراء األعمال الفنية

  .املاضي وأصالة احلاضر

كما أمجعت دراسات احملور اخلامس على دور الفن والرتبية الفنية يف احلفاظ على الرتاث الشعيب       

  .باإلضافة لدورهم يف تسجيل العادات والتقاليد اخلاصة با�تمعات، معاصرةبأساليب فنية 

كما جاءت دراسة احملور السادس لتأكد لنا أن تناول الشعر ضمن الفن التشكيلي يوجد        

   .أساليب تعبريية تشكيلية جديدة تثري جمال التعبري الفين

ومبا أن مجيع الدراسات السابقة اليت أشارت إليها الباحثة قد تناولت موضوع الدراسة من      

جانبًا جديدًا مل يتم  وذلك لتناوهلا احلالية تعد مكمًال هلاة جوانب وجمتمعات خمتلفة إىل أن الدراس

تناوله من قبل وهي فكرة إنتاج تصميمات تعبريية لألمثال الشعبية احلجازية �دف احلفاظ عليها 

ستلهام مسات املنمنمات العربية التشكيلية با  أحد جماالت الفنونوذلك من خالل توظيفها يف

والرتاث  مع الدراسات السابقة يف أمهية توثيق وحفظ الرتاث الشعيب وهي بذلك تتفق، اإلسالمية

   .ندثاراحلضاري من النسيان واال
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 :الثالث الفصل

  منهج الدراسة و إجراءاته

  .مقدمة*

  .منهج الدراسة*

  .عنوان الدراسة*

  .جمتمع الدراسة*

  .عينة الدراسة*

  .الدراسة اةأد*

 .دراسةالتطبيق العملي للإجراءات *
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  :مقدمة

من خالل حتديد وذلك ا الباحثة تبعتهات البحثية اليت اجراءلإل يتضمن هذا الفصل عرضاً      

 باإلضافة إىل األسلوب اإلحصائي، عينة الدراسةوجمتمع و ، بطاقة التحكيم تصميمو ، دراسةمنهج ال

  -:هلذه اإلجراءات وافياً  فيما يلي شرحاً  و ،التطبيق العملياملستخدم لتحليل نتائج 

   :منهج الدراسة: أوالً 

 مشــــكلة لبحــــث املالئــــم املــــنهج يعتــــربحيــــث  ، الوصــــفي التحليلــــي الباحثــــة املــــنهج تســــتخدما     

  .اإخفاقه أو الدراسة جناح عليها يرتتب اليتو  هافاهدأ لتحقيق دراسةال

 باملعلومــات ميــدنا والــذي وصــفيال بالتحليــل ســتقوم كو�ــا وصــفية دراســة بــالواقع دراســةال وهــذه     

 لألسـباب املـنهج هـذا الباحثـة اسـتخدمت وقـد الدراسـة ومشـكلة ملوضـوع الـراهن الوضـع عـن احلقيقيـة

  : التالية

 كمياً  تعبرياً  عنها ويعرب دقيقاً  وصفاً  الدراسة موضوع الظاهرة بوصف الوصفي املنهج يهتم.  

 األسـلوب فـإن لـذا ،اإلنسانية ا�االتب املتعلقة املشكالت بدراسة الوصفي األسلوب يرتبط 

 الدراســــة وموضــــوع عامــــة اإلنســــانية الدراســــات يف اســــتخداماً  األكثــــر هــــو الوصــــفي واملـــنهج

 مث ومـن املـدروس الواقـع أبعـاد بكـل اإلحاطـة مـن الباحثـة متكـن الوصـفية ،والدراسات خاصة

                                                   )٢٤٣ص،م٢٠٠٥،عبيدات(. الواقع هذا تغيري أو تطوير على العمل ميكن

  :عنوان الدراسة :ثانياً 

  ."تعبيرية في األمثال الشعبية الحجازية كمدخل لتصميم لوحات فنية معاصرةلالصور ا" 

   :الدراسة مجتمع:ثالثاً  

  .الرتبية جبامعة أم القرى بكليةقسم الرتبية الفنية نتائج املقررات العملية ب

   :عينة الدراسة :رابعاً  

  .إنتاج مقرر إعالن وفن الكتاب

  .من إعداد الباحثة بطاقة حتكيم :الدراسة أداة: ثالثاً 

  : التطبيق الهدف العام من

 توظيف الصور التعبريية الكامنة يف مضامني األمثال الشعبية احلجازية. 

 داخل اللوحات املنتجة مسات املنمنمة العربية اإلسالميةستلهام ا.  

 واهلوية الرتاثية احلجازية داخل اللوحات املنتجةاصرة ألصالة و املعيق احتق.  
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  :دراسةالتطبيق العملي لل إجراءات

لرواة وا، واملؤرخني، كتابات الباحثنيعلى  مل تالباحثة بالرجوع للمصادر الثانوية اليت تشقامت     

و باحث ، والذي يعد كاتب أديب، مةفريد سال: أمثال، هتموا جبمع األمثال الشعبية احلجازيةالذين ا

و اليت توثق و تسجل كل ، " موسوعة وصف احلجاز" وذلك لكو�ا أحد أجزاء مصنف، موسوعي

عامًا من واحٍد وعشرين مدار على " سالمة"والذي مجعه  ،و سكان مد�ا، خيص منطقة احلجاز ما

وألبستهم وغري ، ليدهموتقا عادا�م: وقد وصف فيه كل ماهو حجازي مثل ،أفواه كبار السن

سرتاتيجية س مركز الشرق األوسط للدراسات االوالذي قال فيه رئي )هـ١٤٣٠،سالمة.(ذلك

بأنه يعد سجل حافظ على ثقافة الشعب؛ لتكون مرجعاً : *"أنور عشقي"والقانونية اللواء الركن 

ورد من أمثال يف  شتمل على الكثري ممامما يبعث على االطمئنان إال أنه قد ا، لألجيال القادمة

 جمموعة من  ختيارالباحثة ا تعمدوبعد ذلك ت ،و اليت توافق طبيعة هذه الدراسة ا�تمع احلجازي

للتعبري عنها  وخيال الفنان التشكيلي مما يدفعه األمثال األكثر وقعًا يف التأثري على نفس و عقل

يًة أو زمزية كما سبق وأن أشارت كون األمثال حتمل صورًا تشبيهًة أو فكاه، بصور تعبريية متنوعة

  -:األمثال وفقاً إىل العديد من األساليب الفنيةالباحثة بتصنيف قامت على ذلك  وبناءً ، الباحثةإليه 

، النقاشو ، ويستخدم فيه أسلوب احلوار ):كاريكاتيري(األسلوب الساخر أوالفكاهي -١

                                                  )م١٩٩٠،الشامي( .الطرافة من صور حتمل شيئاً وهلا إىل متثليات تشكيلية وقصص و مما حي

  : أمثال شعبية حجازية تحمل أسلوب السخرية و الفكاهة

 ويضرب ملا هو حسن وباطنه قبيح: عياما حتت الرباقع سم ناق . 

 ةو يضرب يف الناصح حني ال يلقى أذناً صاغي: قربة خمروقة ينفخ يف.  

 ويضرب فيمن وقع يف مصيبة مرتني متتاليتني: ضربتني يف الرأس توجع. 

التواصل بني  القائم على التعبري عن الصورة العامة لعالقات: أسلوب السرد والحكاية -٢

فهو وسيلـة ، كو�ا تكشف عن حقائق احلياة وجتربة من جتارب اإلنسان، جتماعيةالواقـع واحلياة اال

 .يف ضوء حتقيق األسس اجلمالية، عبري عن املوروث احلضاري وحمتواه الثقايفحوار �دف إىل الت

   )م٢٠٠٣،غامن(                                                                   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاصل على الدكتوراه يف فلسفة ،)هـ١٣٦٢(سرتاتيجي من مواليد املدينة املنورةكاتب وباحث ا:أنور عشقي*

وله العديد من ، رخيية للمملكة العربية السعوديةهتم جبمع املقتنيات األثرية والتاا،جولدن جيت القانون من جامعة

                     . أقام العديد من املؤمترات الدولية واحمللية يف ا�ال العسكري،كتاب  ٣٠املؤلفات اليت تتجاوز الـ
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  : أمثال شعبية حجازية تحمل أسلوب السرد أو الحوار والحكاية

 رى حال الفقري فيحمد اهللا على حاله و  ويضرب ملن ي: إذا شفت احلايف قول يا كايف

  . كفايته

 وتعجبه ، جته وقلة معرفتهرب ملن ال جييد األمر البسيط لسذاوض:أعرج و يرقص يف النخيل

 . صطدام بسيقا�احيث أنه ال يعدم اال، ج بني النخلمن كيفية رقص األعر 

 عمل الشيء  وإن، ويضرب يف الضرورة واحلث على الرتيث والصرب: أكل العنب حبة حبة

 .يتم بالروية

مز احلسي و هو النمط القائم على تشبيه ا�رد باحملسوس و إىل متيز الر  :أسلوب الرمز -٣

خدمه الفنان لتوصيل فكرته إىل ذهنية فاعلة يست فهو أداة ،املتداخل مع الرؤية التأملية

 )   م١٩٩٩،طمان.(خريناآل

  : أمثال شعبية تحمل األسلوب الرمزي 

 يف أ�م ال يتشا�ون، ويضرب يف التمييز والتفريق بني الناس: ك مو زي بعضهاأصابع يد ،

ختالف وا، ة يف طوهلاومثلوا ذلك بأصابع اليد الواحد، ومنهم الطيب، فمنهم السيئ

 .أحجامها و إن كانت يف يد واحدة

 ر ويضرب يف املستفيد من عمله دون أن يرتك فرصة مت: زي املنشار طالع يأكل نازل ياكل

 .بدون فائدة حيصلها لنفسه

 ويضرب يف الشخص احلقري والوضيع : منني جتيك الرحية الزكية؟، أبوك البصل وأمك التوم

 .األصل حني ينشأ كوالديه يف الضعة و السفالة

 ويضرب للشخص حديث العهد بالزواج حتسبًا علية من : أدبح بسك من ليلة عرسك

                  .سيطرة الزوجة

مفاهيم مدركة لدى وفق ، ويقوم بتحويل الواقع وخمالفته بواقع متخيل :الخيال أسلوب -٤

 )م١٩٩٧،عبد احلميد(. مبتكرةهامة للوصول إىل تكوينات أصيلة و فاخليال يعد وسيلة ، الفنـان املبدع

  : أمثال تحمل األسلوب الخيالي

 يفسدها خرين حىتيضرب ملن ينقب و ينبش يف أمور اآلو : حيك القدر ألني خيرقه. 

 يف الوقت ، ن واحدويضرب فيمن عمل أمرين يف آ: واحد ضرب عصفورين حبجر

 .فهو بذلك وفر وقته وجهده. املخصص لعمل أمر واحد فقط

 ويضرب يف حث الضعيف على أن ال يتعرض  :للي بيته من قزاز ماحيدف الناس بالطوبا

 .ملا ال يستطيع دفعه مما يسبب له الضرر
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 ويضرب فيمن يكد طوال السنة ليأيت بالرزق :  سنة ياخده اجلمل خبفهللي جتمعه النملة يفا

   . فيأيت من ينفقه بساعة

  :طرق التدريس المستخدمة

طريقة  ،طريقة اإللقاء: وهيالباحثة العديد من طرق التدريس لتقدمي املادة العلمية استخدمت      

  .طريقة البيان العمليو ، كتشافريقة اال ط، ستنتاجطريقة اال،طريقة العصف الذهين، احلوار واملناقشة

  : الوسائل التعليمية المستخدمة

وجهاز ، وجهاز الربوجكتور، السبورة:ستعانة بعدد من الوسائل التعليمية مثلالباحثة باالقامت      

العديد من الصور الثابتة لعرض عناصر من و  ،Powerpoint)(البوربوينت برنامج  احلاسب اآليل

  .احلجازي وذلك إلثراء املادة العلمية الرتاث الشعيب

  :أساليب التقويم

  الشاملاخلتامي -التجميعي- التكويين - ،ئيبالتقومي املبد الباحثة مراحل التقومي بدأاستخدمت      

ولضمان التأكد من فعالية ، دف توخي الدقة يف النتائجوذلك � )واجلماعي، والفردي، شفوي (

  . لقاءات التجربة

  : بيق العمليلقاءات التط

ملدة شهر من الفصل الدراسي  أربعة لقاءاتخالل للدراسة جراء التطبيقي الباحثة اإل نفذت     

باإلضافة ، ستخدمةعن اللقاءات والفرتة الزمنية امل ما يلي شرحًا تفصيلياً وفي، ) هـ١٤٣٣(الثاين لعام

   .إىل األهداف السلوكية اليت تسعى الباحثة لتحقيقها يف كل لقاء

   :اللقاء األول

و باإلضافة لعرض املعلومات ، التهيئة ملوضوع وأهداف الدراسة  من خالله التمهيد وومت     

  ).ثالث ساعات( ٣ستغرق ذلك وقد ا، املفاهيم املتعلقة بالدراسة

  :األهداف السلوكية للقاء األول

 ى أننتهاء من اللقاء األول أن تكون الطالبة قادرة علتتوقع الباحثة بعد اال :  

 تتعرف على مفهوم الصور التعبريية. 

 تعدد السمات العامة للمنمنمة العربية اإلسالمية. 

 تتعرف على املفردات التشكيلية املتضمنة يف األمثال الشعبية.  

 وأبعادها، تدرك مفهوم اللوحة الزخرفية املعاصرة. 
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  :إستراتيجية التدريس

  :التمهيد و التهيئة

  :مة بسيطة عن تاريخ فن الكتاب وهي كالتايللقاء مقدالباحثة بإقامت 

برز و متيز ففي عهد املستعصم باهللا ، شهد عهد اخللفاء العباسيني �ضة كبرية يف فنون الكتاب    

مكتبات دور  نذاكوكانت آ، الواسطيلرسامني أمثال ياقوت املستعصمي و االعديد من اخلطاطني و 

قتنائها والعناية بفنو�ا من خط اد اإلقبال على املخطوطات واليت ز القصور تضم أنفس االعلم و 

خاصة املتعلقة بطب اإلنسان و فتعالت بذلك مكانة كتب الفلسفة والدين والعلوم و ، وتزويق

طات كو�ا حتلت مكانة الصدارة من بني تلك املخطو باإلضافة لكتب األدب واليت ا، واناحلي

إال أن ، قصص تارخيية وغري ذلك الكثريوأمثال و يات قرآنية وأحاديث نبوية وفتاوى وحكم تتناول آ

ستمدت من احلياة تزين صفحات الكتاب بل كانت رسوم األوان تلك التزاويق مل تكن جمرد رسوم و 

 وقامت على مساحات هندسية مستصيلة كما يف الشكل، اليومية املألوفة يف العصر اإلسالمي

البعد وأمهلت العمق و ) ٢(ملحق رقم كلأو مساحات هندسية مربعة كما يف الش، )١(ملحق رقم

قواعد جعلت منها فنًا قائمًا بذاته واليت منها كما يف باإلضافة أ�ا بنيت على أسس و ، ثالثال

أن اهلدف من التزويق هو رسوم توضيحية قصد �ا تسهيل  إىلباإلضافة ،)٣(ملحق رقم الشكل

..)  عمارة –نباتية  –حيوانية  –مية دآ(ًا لتميز تلك الرسوم سواء كانت ونظر ، مهمة فهم النص

  . بصغر حجمها أطلق عليها فن املنمنمة 

أي زركشه  من الشيءو ، كلمة منمنمة تعين الشئ املزخرف واملزركشوبالرجوع للمعجم الوجيز جند أن  

  . وزخرفة

  . تعين فن التصوير الدقيق يف صفحة أو صفحات من كتاب خمطوط: صطالحأما يف اال

جرائي ينص على أن املنمنمة جمموعة من تعريف إ إىلأشارت األغا ) م٢٠٠٠(ويف عام      

التصاوير الصغرية زوق �ا الفنان املسلم أمثال الواسطي خمطوطات مقامات احلريري �دف زيادة 

  . م١٢٣٧/هـ٦٣٤توضيح نصوصها وذلك يف عام 

صفحة  إىلذهنية من خميلة الفنان فاملنمنمة ما هي إال تزاويق و رسومات ترمجة كتصاوير تعبريية      

وتتناول جوانب عديدة من حياة الناس و تعكس عادا�م و تقاليدهم وهوية ، حتوي مضمون لفظي

  . ا�تمع الذي تنتمي إليه

إىل أن الفنان املسلم تناول تلك التصاوير التعبريية بأسلوب زخريف قائم على املبادئ اليت      

حتوير معامل الشيء ": التصحيف مبدأ:" اليت منها و ، لى الفن اإلسالمياإلسالمية ع فرضتها العقيدة

اإلبتعاد عن تشبيه الشيء بذاته إىل ": التغفيل مبدأ"باإلضافة إىل ، أبعادهملراد رمسه وتغري نسبه و ا
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ملحق (اليت من أبرزها يضًا بالعديد من السمات و تتميز أمما جعل تلك التصاوير ، متثيل كلي مطلق

  ) )٤(رقم 

فهي تعرب  بأسلوب زخريف تصف عادات ا�تمعملنمنمات ماهي إىل تصاوير تعكس و و مبا أن ا     

وماذا يقصد باهلوية ... اعه؟ماهي أنو و ... فما املقصود بالرتاث؟، عن تراث األمم واحلضارات

املفردات عددي العناصر و ...وماهي مضامينها؟...ذكري بعض األمثال الشعبية؟ا...الرتاثية؟

  ؟ ما مفهومك عن اللوحة الزخرفية؟ ضمنة يف األمثال الشعبية املذكورةالتشكيلية املت

ستنتاج مفهوم الصور تصل الباحثة بالطالبات إىل ا املناقشةواحلوار و ، و من خالل إلقاء املقدمة    

احلجازي  الشعيبىل التعرف على الرتاث باإلضافة إ، تعرف على مسات املنمنمات العربيةالو ، عبرييةالت

كذلك الزخارف   ،تسمية األلوان اليت متيز �ا الرتاث احلجازيو ، من اهلوية املقصودو ، وأنواعه

العناصر التشكيلية ستنتاج املفردات و م أسلوب العصف الذهين الىل إستخداباإلضافة ا ،احلجازية

  . ستنتاج مفهوم اللوحة الزخرفيةوإ، ملتضمنة يف األمثال الشعبيةا

  :العرض

الدراسة املتعلقة مبوضوع  الصورو  بعرض املعلومات احلوار واملناقشةاإللقاء و أثناء  الباحثةقامت       

وجهاز العرض ، )(power pointبرنامج البوربوينت يلبإستخدام احلاسب اآل بالتفصيل

  : الربوجكتور

 ١(ملحق رقم ،مستطيلةات على مساحات هندسية خمتلفة عرض طريقة رسم املنمنم.( 

  ٢(ملحق رقم  ،مربعةمنمات على مساحات هندسية خمتلفة طريقة رسم املنعرض.( 

 ٣(ملحق رقم ،عرض أسس و قواعد فن املنمنمة العربية.( 

  ٤(ملحق رقم  ،السمات العامة للمنمنمة العربية اإلسالميةعرض(.  

  :التقويم

 هتمام الطالبات مبوضوع الدراسةمالحظة مدى ا.  

 هداف أسئلة شفهية تقيس مدى حتقق األ.  

 ستفادة من اللقاءمالحظة مدى اال.  

 :اللقاء الثاني

األمثال (مت من خالله التعرف على األساليب الفنية املستخدمة وفقًا لتصنيف أداة التجربةو       

باإلضافة لتناول اجلانب ، )احدةساعة و (ستغرق قد ايكون ذلك يف اجلانب النظري و و  )الشعبية

ستغرق ذلك قد و ، ها عند تصميم و تنفيذ اللوحة موضوع الدراسةالعملي والشروط الواجب توافر 

  ). ساعتني(
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  :األهداف السلوكية للقاء الثاني

 :تتوقع الباحثة بعد اإلنتهاء من اللقاء الثاين أن تكون الطالبة قادرة على أن     

 حتول املثل الشعيب من صيغة لفظية إىل صيغة تعبريية بصرية. 

 د األساليب الفنية احملددة يف موضوع الدراسةترتجم املثل الشعيب بأح. 

 ستفادة منها إلثراء مضمون املثل الشعيب مفردات وعناصر تشكيلية صاحلة لال ختتار

 .املصمم

 ترتجم أبعاد اللوحة الزخرفية املعاصرة داخل تصميم اللوحة املراد تنفيذها. 

  :تيجة التدريساستر ا

  :التمهيد و التهيئة

  :على الطالبات سؤال قامت الباحثة بتوجيه 

  األساليب الفنية املستخدمة يف جمال الفن التشكيلي؟ بعض عددي/ س

  :تطرح الباحثة السؤال التايل وفيما يتعلق باجلانب العملي

  ؟ التالية تعليماتلشعبية احلجازية وفقاً للصوراً تعبرييًة لألمثال امي صم/ س

ستفادة من مسات البة كيفية االالطتستكشف قشة واحلوار مع الطالبات ومن خالل العرض و املنا

كيفية ترمجة ستنباط  ال باإلضافة، داخل اللوحة الفنية املعاصرة الشفاهي والرتاث املنمنمة اإلسالمية

الباحثة بتقسيم  قامت وبعد ذلك ،األمثال بأحد األساليب الفنية املتعارف عليها أثناء العرض

 ،البات وفقًا لألربعة األساليب الفنية املستخدمةط أربع ةالطالبات إىل أربع جمموعات يف كل جمموع

بتكاري يف اجلمع بني األصالة و املعاصرة وحتقق اهلوية داخل العمل مع التأكيد على اجلانب اال

  . املنفذ

  :العرض

املتعلقة مبوضوع الدراسة  و الصور احلوار واملناقشة بعرض املعلوماتاإللقاء و الباحثة أثناء قامت     

و جهاز العرض ، )(power pointبرنامج البوربوينت يلستخدام احلاسب اآلبا التفصيلب

  : الربوجكتور

 ٥(ملحق رقم ،عرض األساليب الفنية.( 

  ٦(ملحق رقم، ض البيان العملي لعملية التصميم عر.(  

 ٧(ملحق رقم ، ا عند تصميم و تنفيذ العمل الفينعرض التعليمات الواجب توافره.(  

  :التقويم

 حظة مدى مشاركة الطالبات خالل اللقاءمال.  
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 مالحظة قدرة الطالبات على نقد وتذوق اللوحات الفنية.  

 مالحظة مدى متكن الطالبات من التعبري عن املثل الشعيب احلجازي بصورة تعبريية.  

   :اللقاء الثالث

ط الواجب مع التأكيد على الشرو ، مت من خالله اإلشراف واملتابعة على تصاميم الطالباتو      

  ). ثالث ساعات(٣ذلك استغرق قد و ، توافرها عند تنفيذ اللوحة

  :األهداف السلوكية للقاء الثالث

  :تتوقع الباحثة بعد اإلنتهاء من اللقاء الثالث أن تكون الطالبة قادرة على أن     

  العناصر التشكيلية وبني مضامني األمثال الشعبيةفيها بني تؤلف تبتكر تصميمات زخرفية.  

  احملددةالتطبيق وفقاً لشروط مصممًة تنتج لوحة فنية. 

 من قبل الباحثة تنسيق اللوحة داخل إطار داخلي و خارجي مناسب و حمدد . 

  ستخدامها عند تنفيذ اللوحةات و اخلامات و التقنيات املراد اتشرح األدو . 

  :ستراتيجية التدريسا

  :التمهيد و التهيئة

باإلضافة إىل ، ضرورة ترمجة أبعاد اللوحة الزخرفية داخل التصميم مت من خالله التأكيد على و   

    .التأكيد على الشروط الواجب توافرها يف اللوحة

  :العرض

   ).٧(ملحق رقم، عرض الشروط الواجب توافرها يف اللوحة

  :التقويم

 فذةواجلانب الوظيفي يف اللوحة الفنية املن ،و التشكيلية مالحظة مدى حتقيق القيم الفنية.  

 مالحظة مدى توافر الشروط املطلوبة يف اللوحة الفنية املنفذة.  

  :اللقاء الرابع

نفذة أمام امل الزخرفية باإلضافة إىل عرض اللوحات، اإلخراج النهائي للوحةمت من خالله و      

ثالث (ذلك استغرق قد و ، رائهن اخلاصة حول حتقق أهداف الدراسةالطالبات �دف إبداء آ

   .)ساعات

  : ألهداف السلوكية للقاء الرابعا

  :نتهاء من اللقاء الثالث أن تكون الطالبة قادرة على أنتتوقع الباحثة بعد اال

 تتقن إخراج اللوحة الفنية الزخرفية بالشكل املطلوب.  
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 ياً حول اللوحات الزخرفية املعاصرة املنفذةتعطي رأ.  

  كعنصر تشكيلي يف جمال الفنالشفاهي  تقدر قيمة الرتاث. 

  :العرض

  .عرض اللوحات املنفذة أمام الطالبات �دف نقدها وتذوقها

  :التقويم

  مالحظة مدى متكن الطالبات من ترمجة املثل الشعيب احلجازي من الصيغة اللفظية إىل

  .الصيغة التعبريية البصرية 

 ةمالحظة مدى متكن الطالبة من ترمجة أبعاد اللوحة الزخرفية املعاصرة على اللوحة املنفذ .  
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  نتائج التطبيق العملي للدراسة
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  : اللوحةوصف 

أدبح بسك من :  :جتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلوب الرمزي للمثل الشعيب القائل     

  إلظهار قوته و )سالعري(ليلة الفرح من زوجها )العروس(ويضرب بغرض ختويف الزوجة:  عرسك ليلة

  . عرسك ليلة من بسك أدبح: العمل سما): ١(للوحة الزخرفية رقم ا

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها).   سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

  .الزجاج خامة محددات- خشب قشرة- نحاس-إيتان -بردي ورق- مائية ألوان- اكريلك ألوان:  الخامة



٧٩ 
 

و عالمات اخلوف ) الثقيلة(فقد صورة اللوحة مشهد العروس و ثو�ا احلجازي ، السيطرة عليها

تظهر على شفتيها و العريس الذي يرتدي الثوب و املشلح و الشماغ و العقال و عالمات القوة و 

بعض لطالبة ا تفظو كما ، لتخويفلالشراسة الظاهرة على تعابر وجهه و قيامه بذبح البس رمزًا 

العناصر و  طالبةضمنت الباإلضافة لت، أدوات الزينة اخلاصة بالعروس كاملرش و املبخرة و املكحلة 

ي و أكسبتها املفردات و األرضيات بالعديد من الزخارف الرتاثية املتعارف عليها يف ا�تمع احلجاز 

ية للعديد من املالبس و املفروشات و من ثقافتها البصر الطالبة اليت استلهمتها و األلوان احلجازية 

   .ع احلجازيو إكسا�ا الطاب، ثراء اللوحةإالعمارة احلجازية و حنو ذلك �دف 
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  : وصف اللوحة

ياما حتت : جتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلوب الكاريكاتريي للمثل الشعيب القائل     

أن باطنه سيئ و  الإتصرفات حسن املظهر و الكالم و الويضرب فيما يكون : الرباقع سم ناقع

  . ناقع سم البراقع تحت ياما: العمل سما): ٢(لزخرفية رقمللوحة اا

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

 من كتل– صناعية رموش-تذهيب ورق - بردي ورق- مائية خشبية ألوان- اكريلك ألوان:  الخامة

  .الزجاج خامة محددات- الخيوط
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رف عليه عن املثل مبشهد حواري بني سيدات يرتدين الزي احلجازي املتعا طالبةفقد عربت ال،  قبيح

حدى إعني أظهار مجال إىل املبالغة يف إباإلضافة ، ينةاملدمنذ القدم خاصة يف مكة وجدة و 

الصورة بالعديد  لطالبةوقد ضمنت ا، اخلبثاللة اىل السم و لدل�ا بذيل عقرب �اء ثو إالسيدات و 

على  طالعالاتعرفت عليها عن طريق البحث و  األلوان الرتاثية اليتاملفردات التشكيلية و من العناصر و 

   .الصورة اهلوية الرتاثية احلجازيةالعديد من العناصر الرتاثية احلجازية �دف إكساب 
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  :وصف اللوحة

 أصابع يدك مو زي: سد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلوب الرمزي للمثل الشعيب القائلجت     

صابع اليد أيف  االختالفاللوحة  تصور ف، وكهمسلويضرب يف اختالف الناس وأطباعهم و : بعضها

  .بعضها زي مو يدك أصابع: لعملا سما): ٣(للوحة الزخرفية رقما

  )ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

 - معدنية أسواره–حبيبات شكل على مناكير-أقمشة -بردي ورق- مائية ألوان- اكريلك ألوان:  الخامة

  .الزجاج خامة محددات- فصوص
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ة صابع مالبس حجازيبإلباس األ ختالفاالرمزت لذلك  طالبةن الأ الإ، لواحدة بني الطول واحلجما

  .طابع احلجازيلكسا�ا اإضافة لتزين اليد بنقوش احلناء واحللي إلثراء اللوحة و باإل، خمتلفة
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  :وصف اللوحة

ضربتني يف : جتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلوب الكاريكاتريي للمثل الشعيب القائل     

املشهد يف صور  طالبةجسدت ال فقد ،فيما يقع يف مصيبتني متتاليتني ويضرب: الراس توجع

أو ما تسمى  ةعارف عليها قدميًا باإلضافة للعمأشخاص يرتدون الزي احلجازي مبختلف ألوانه املت

  .توجع سالرا في ضربتين: العمل سما): ٤(لوحة الزخرفية رقما

  )  ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

 خامة محددات-  - أخشاب-إيتان -بردي ورق- مائية ألوان- اكريلك ألوان:  الخامة
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على البحار الذي يرتدي يضحكون س الرجال وهم يتحاورون و أر  يزية اليت تغطبالغبانة احلجا

بالغت  طالبةأن ال إال، ذات الوقت افة لغرق مركبة يفالذي أكل البس صيده باإلضالفنيلة والفوطة و 

  .روب تبعاً لألسلوب الفين املتبعيف رأس الرجل املض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٦ 
 

  

  

  

  

  

  :وصف اللوحة

اللي بيته من قزاز : جتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلوب اخليايل للمثل الشعيب القائل     

لديه  سرار منازهلم وهوأناس ويفشي تاب الويضرب فيما يتحدث و يغ: ما حيدف الناس بالطوب

عن املثل السابق من خالل توظيفها لليد على الطالبة فقد عربت ، املصائبالعديد من املشاكل و 

  .بالطوب الناس يحدف ما قزاز من بيته اللي: العمل سما): ٥(لوحة الزخرفية رقم ا

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(ارجيخ، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

 خامة محددات- - خشبية مكعبات-شفافية -بردي ورق- مائية ألوان- اكريلك ألوان:  الخامة

 .الزجاج
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اليد لتعبري عن  اليت وظفتها يف وسطشخاص و زل وهي تقذف الطوب على املنازل واألهيئة من

يلعب لعبة  هوا ألحد األطفال و إلضافة لتجسيد احلارة احلجازية وتصويرهبا، األسلوب اخليايل

األلوان وقد ضمنتها بالعديد من الزخارف و ، أحد األلعاب الشعبية احلجازيةالعجلة واليت تعد 

  .تعارف عليها يف ا�تمع احلجازيامل
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  : وصف اللوحة

أبوك البصل و : جتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلوب الرمزي للمثل الشعيب القائل     

 ئةالذي نشأ يف أسرة سيالطباع و  يئويضرب يف الشخص الس: أمك التوم منني جتيك الرحية الزكية؟

  الزكية؟ الريحة تجيك منين التوم أمك و البصل أبوك: العمل سما): ٦(ماللوحة الزخرفية رق

  ) ه١٤٣٤: (هاتاريخ). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

 خامة من حلقات– البصل قشور– الثوم قشور-بردي ورق- مائية ألوان- اكريلك ألوان:  الخامة

 .الزجاج خامة محددات- الخيوط
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، رتدون املالبس الرتاثية احلجازيةابن وهم يأم و فاملشهد يصور أسرة مكونة من أب و ، يضاً أالطباع 

لفواحة وقد رمزت عن طباع تهم اىل رائحإالثوم للرمز وظفت قشور البصل و  طالبةومن املالحظ أن ال

عديد املشهد بالوقد ضمنت الطالبة ، وجهه بن السيء بالدموع و تعابري احلزن الظاهرة على تعابرياأل

  .كسب اللوحة الطابع احلجازيأمما الزخارف اليت استلهمتها من البيئة احلجازية من األلوان و 
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  :وصف اللوحة

أكل : رة تعبريية بأسلوب احلوار و احلكاية للمثل الشعيب القائلجتسد اللوحة الزخرفية صو      

فقد عربت ، مرأيف عمل أي  االستعجال وعدم الصربويضرب يف وجوب الرتوي و : حبة حبةالعنب 

من مث تقوم سيدة أكل النساء للعنب بطريقة سريعة و عن املثل من خالل تصوير مشهد  طالبةال

  .حبة حبة العنب أكل: العمل إسم): ٧(اللوحة الزخرفية رقم 

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

  .جوخقماش ال-الزجاج خامة محددات-صوف–خشب قشرة- بردي ورق-مائية ألوان- :  الخامة
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، وار معهم وتوجيههم ألكل العنب بالرتوي وعدم االستعجالباحل) الشيشة(التدخني أخرى تقوم ب

املفروشات واأللوان و ناصر الزخرفية و قد ضمنت املشهد بالعديد من الع لطالبةن اأومن املالحظ 

  .ليها يف ا�تمع احلجازي القدميسقف املباين املتعارف عألفوانيس و ا
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  :وصف اللوحة

رين ضرب عصفو : ية صورة تعبريية باألسلوب اخليايل للمثل الشعيب القائلجتسد اللوحة الزخرف     

فقد عربت ، ألمر واحد يستفيد من وقته يف وقت خمصصن و مريأويضرب فيمن ينجز : حبجر واحد

  .واحد بحجر عصفورين ضرب: العمل سما): ٨(للوحة الزخرفية رقم ا

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

  .نحاس-الزجاج خامة محددات–اخشاب- بردي ورق-اكريلك ألوان- :  الخامة
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خيايل لقيام سيدة مبهام الطبخ وغسل املالبس يف ذات  عن املثل مبشهد تصويري طالبةهنا ال

تعارف عليها يف ا�تمع قد وظفت ألوان وعناصر ومفردات تراثية م لبةلطان اأومن املالحظ ، الوقت

  .احلجازي
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  : وصف اللوحة

زي املنشار طالع : جتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلوب الرمزي للمثل الشعيب القائل     

ن أصة متر عليه دون ن يرتك فر أيف املستفيد من عمله ووقته دون  و يضرب: يأكل و نازل يأكل

  .يأكل نازل و يأكل طالع المنشار زي: العمل سما): ٩(ة الزخرفية رقم للوحا

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

 و الزجاج خامة محددات–ايتان-بردي ورق- )لماع و مطفي(مائية ألوان -اكريلك ألوان- :  الخامة

 .القماش
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بق من خالل تصوير اعن املثل الس طالبةفقد عربت ال، جنازات عديدةإحيصل فيها على فوائد و 

 لطالبةن اأومن املالحظ ، ضحة عليه بعض الفخاريات والزخارف الرتاثيةو ملنزل حجازي م هةواج

و ما تعرف أية لبسته العمى احلجاز أألكل وقد ا إىل م الرجل على هيئة منشار لرتمزجسدت جس

  .حركة الطلوع و النزل على السلم بالغبانة احلجازية بطريقة تبادلية لتحقق
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تنفخ : شعيب القائلجتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلوب احلوار الكاريكاتريي للمثل ال     

فاملشهد ، عدم مباالتهال يصغي ملا يقال له و  حد وهوأح ويضرب فيما حياول ينص: ةيف قربة خمروق

  .مخروقة قربة في تنفخ: لالعم إسم): ١٠(اللوحة الزخرفية رقم 

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

 محددات–صناعي جلد- بردي ورق- فلومستر الوان - اكريلك ألوان- ألوان اكريليك:  الخامة

 والقماش الزجاج خامة
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تقوم بنفخ داخل القربة واليت عرفت منذ القدم يف ا�تمع احلجازي  أةال صورة تعبريية ملر إما هو 

، خرىًا وذلك لوجود ثقب يف الناحية األال أن النفخ ال جيدي نفعإ، و اللنبأوتستخدم حلفظ املاء 

عن طريق نفخ  طالبةوضحته الأوالذي ، ب يذهب سدىمن جهد وتع أةفكل ما تقوم به املر 

عن سيدات يتحاورن وال  ةول وهو عبار خر مكمل للمشهد األآصويرها ملشهد باإلضافة لت، وجنتيها

مع لدى يف رسم حاسة الس لطالبةوقد بالغت ا، اليت تسدي هلم النصيحة أةللمر  هتمامايبدين أي 

لبست السيدات أقد  طالبةيضاً أن الأومن املالحظ ، تبعسلوب الفين املالسيدات مبا يتماشى مع األ

األواين واملفروشات ة لتوظيفها لبعض الزخارف و باإلضاف، الكرتة) احملرمة و املدورة(الثوب احلجازي 

   .احلجازية مما يكسب اللوحة الطابع الرتاثي ألهل احلجاز
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  :وصف اللوحة

للي جتمعه النملة ا: ب اخليايل للمثل الشعيب القائلجتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلو      

منه  يأخذهيكد لكسب لقمة العيش ويأيت من ويضرب فيمن يتعب و : ه اجلمل خبفهياخد، يف سنة

  .بخفه جملال ياخده، سنة في النملة تجمعه إللي: العمل سما): ١١(للوحة الزخرفية رقم ا

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

  .الزجاج خامة محددات–ورقية قصاصات - خسف-بردي ورق-فلومستر ألوان -اكريلك ألوان- :  الخامة

 



٩٩ 
 

على  وم جبمع التمر و حتملهعن املثل عن طريق تصوير منلة تق طالبةفقد عربت ال، دون وجه حق

متجهة حنو الطبق املزخرف بزخارف حجازية ) ١٢-١(من  ةعداد السنأو قد رمست جبانبها  رهاظه

قد جسدت  طالبةن الأومن املالحظ هنا ، ه دون وجه حق خذأ و الذي قام اجلمل بسحبه خبفه و

ة الفنان باإلضافة لتضمني، جسم اجلمل عن طريق كتابة املثل بداخله ليأخذ هيئة اجلمل العامة

كما ، الرواشني اشتهرت يف العمارة اإلسالمية و سالمية اليتللصورة بزخارف تراثية والنجمة اإل

يت رمبا ليعرب عن الصعوبات الو ، يقاع داخل اللوحةبطريقة حتقق اإلخامة اخلسف الطالبة وظفت 

  .تواجه النملة عند مجع التمور
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  : وصف اللوحة

: الزخرفية صورة تعبريية بأسلوب احلوار والسرد و احلكاية للمثل الشعيب القائل جتسد اللوحة     

ي عمل بالرغم من أنه ال يأمن أيقوم بويضرب يف الشخص الذي : أعرج و يرقص يف النخيل

  .النخيل في يرقص و أعرج: العمل سما): ١٢(اللوحة الزخرفية رقم

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

 نخيل لحاء -نخيل سعف- بردي ورق-فلومستر ألوان -مائية ألوان -اكريلك ألوان- :  الخامة

 .الزجاج خامة محددات–معدنية حلقات-  الدبارة حبل–



١٠١ 
 

مر حىت ولو كان أجناز أي إص الكسول الذي ال يريد تعجب الشخو ، العواقب اليت قد حتدث

عن املثل من خالل تصويرها لرجل يرتدي الزي احلجازي و ميسك  الطالبةفقد عربت ، بسيطاً 

وبينما يقوم اشخاص ، يلشجار النخأداء احدى الرقصات احلجازية  بني بعصى حجازية ويقوم بأ

ن أومن املالحظ ، ب اليت قد تواجهه باحلديث عنه و عن العواق يضاً أخرون يرتدون الزي احلجازي آ

الزخارف الرتاثية احلجازية املستلهمة من فردات باأللوان واملالبس و ت العناصر واملقد ضمن طالبةال

  .ك إلكساب اللوحة الطابع احلجازيسالمية  وذلاملقدسات اإلو  العناصر الرتاثية العديد من
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القدر ألني حيك : جتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية باألسلوب اخليايل للمثل الشعيب القائل     

فقد ، ن يفسدهأىل إمر معني أو أسئلة و االستفسار عن موضوع ر األو يضرب فيمن يكث: خيرقه

عن املثل برجل داخل القدر وقد مت خرفة بواسطة املغرفة من اجلهة السفلية واليت الطالبة عربت 

  .يخرقه ألين القدر يحك: العمل سما): ١٣(للوحة الزخرفية رقم ا

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها. )سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

خامة  محددات–إيتان- بردي ورق-فلومستر ألوان- مائية ألوان-اكريلك ألوان: الخامة

   الزجاج
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الثوب و (ازي قد ألبست  الرجل الزي احلج لطالبةومن املالحظ هنا أن ا، تدخل على كثرة السؤال

لعناصر و ا لطالبةىل ذلك فقد ضمنت اإباإلضافة ، نه بائع لألواينأويبدو ) الغبانةالسديري و 

  .يف ا�تمع احلجازياأللوان املتعارف عليها املفردات بالزخارف و 
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إذا : للمثل الشعيب القائلجتسد اللوحة الزخرفية صورة تعبريية بأسلوب احلوار والسرد و احلكاية       

عن  طالبةفقد عربت ال، و الضعيفأهللا عند رؤية الفقري  يضرب محداً و : شفت احلايف قول يا كايف

  .كافي يا قول الحافي شفت إذا: العمل سما): ١٤(للوحة الزخرفية رقما

  ) ه١٤٣٤: (تاريخها). سم٦٠×سم٥٠(خارجي، )سم٤٠×سم٣٠( داخلي: المقاس

 محددات- أقمشة قصاصات-بردي  ورق- فلومستر ألوان- مائية وانأل- اكريلك ألوان-: الخامة

  .الزجاج خامة
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بني جمموعة من املنازل الرتاثية مبجموعة من الرجال احلجازية و  يحدى احلوار إمبشهد يف املثل السابق 

قد أكسبت الصورة اهلوية  لطالبةأن اومن املالحظ ، فقريتحاورون عند رؤيتهم لرجل مسكني و ي

يضاً أىل أ�ا ضمنتها إ، احلجازية وذلك عن طريق توظيف املالبس و األلوان و العمارة اخلاصة به

  .ية املتعارف عليها يف ذلك الوقتبالزخارف الشعب

   :للتطبيق العملي التقويم الشامل

، تدريسالعضاء هيئة كونة من أملامت من خالل عرض اللوحات املنفذة على جلنة التحكيم و      

وذلك �دف حتكيم اللوحات  )٨ملحق رقم(مشرفات تربويات ، رتبية فنيةالومعلمني ومعلمات 

  .املعدة من قبل الباحثةبطاقة التحكيم ستخدام با

  

   :بطاقة التحكيم  بناء

طالع على بعد االلتحكيم األعمال املنفذة ) الدراسة أداة(بطاقة التحكيم الباحثة ببناء قامت      

  :  وفقاً للخطوات التاليةالعديد من الدراسات واملراجع لذات ا�ال وذلك 

 :بطاقة التحكيم مقدمة - ١

البطاقة وتعريف اهلدف من و ، اوأهدافه، دراسةمت وضع مقدمة توضح عنوان ال - أ

  .احملكم بأمهيتها وفائد�ا

  :احملاور التالية سة وفقاً الدراأسئلة أهداف و  ستناداً علىاالبطاقة مت حتديد بنود  -  ب

 .توظيف الصور التعبريية املوجودة يف املثل الشعيب بأساليب فنية خمتلفة :المحور األول

 .واجلمالية داخل اللوحة الزخرفية املنفذة، حتقيق القيم الفنية: المحور الثاني

سالمية داخل اللوحة ستلهام الطالبة مسات الصور التعبريية للمنمنمة العربية اإلا :المحور الثالث

   . الزخرفية املنفذة

 . و حمدد املعىن، بأسلوب خمتصر، الباحثة بصياغة األسئلة وفقاً للمحاور السابق ذكرهاقامت 

وكانت  بطاقة التحكيم الباحثة ثالث إجابات حمتملة لكل سؤال من أسئلة وضعت  -٢

 .  ور�ا األوليةيف ص البطاقة)٩(ملحق رقم ".  ال ، ما  إىل حدٍ ، نعم : " كالتايل

 : اختبارات صدق وثبات أداة الدراسة- أ -٣
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جلنة ذلك بعرضها على و  ألداة الدراسةالباحثة بالتحقق من صدق احملتوى قامت      

ستاذ مشارك ومساعد ء هيئة تدريس باجلامعة على درجة أستاذ وأحتكيم مكونة من أعضا

ومن مث  ،وختصصه ،العلمي ومؤهله، سم احملكمايوضح  )١٠(ملحق رقم  ،وحماضر ومعيد

وذلك حبساب معامالت االرتباط للبطاقة قامت الباحثة حبساب صدق االتساق الداخلي 

وقد كانت معامالت االرتباط كما هو البطاقة لبريسون بني كل أسئلة الدراسة وحماور 

والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية ) ١(موضح يف جدول 

مث قامت الباحثة بإجراء ومن ، رب املقياس صادقا ملا وضع لقياسهوبذلك يعت) ٠.٠١(

يوضح بطاقة التحكيم  )١١(ملحق رقم ، التعديالت املوصى �ا من قبل جلنة التحكيم

   . يوضح البطاقة يف صور�ا النهائية )١٢(و ملحق رقم ، أثناء التحكيم 

  )١( الجدول

  الكلية وحماور الدراسةتحكيم بطاقة المعامالت االرتباط بني 

  ورن  ا   ى ا  

  ٠.٠١  **٠.٩١  .توظيف الصور التعبريية املوجودة يف املثل الشعيب بأساليب فنية خمتلفة  ١

  ٠.٠١  **٠.٨٢  .واجلمالية داخل اللوحة الزخرفية املنفذة، حتقيق القيم الفنية  ٢

عبريية للمنمنمة العربية اإلسالمية ستلهام الطالبة مسات الصور التا  ٣

   . داخل اللوحة الزخرفية املنفذة

٠.٠١  **٠.٧٦  

  

رجـة الكليـة للبعـد الـذي تنتمـي أن مجيع معامالت ارتبـاط العبـارات بالد) ١(ويتضح من اجلدول      

توضــح أن قــيم معامــل االرتبــاط جلميــع العبــارات بالدرجــة  )٠،٠١ (دالــه إحصــائيا عنــد مســتوى هإليــ

أي أن عالقـــة االرتبـــاط تـــرتاوح مـــا بـــني ) ٠.٩١و  ٠.٧٦(تـــرتاوح مـــا بـــني موجـــب  للمحـــاوركليـــة ال

يف الدرجـــة  ، ومبـــا أن مجيـــع قـــيم االرتبــاط موجبـــة فـــإن العبـــارات تســـهم إجيابيـــاً  جـــداً  الوســط إىل عاليـــة

ميكنـه مـن  مـن صـدق االتسـاق الـداخلي مبـا عـالٍ  تتمتـع بقـدرٍ  احملاورجند أن  وإمجاالً ، الكلية للمقياس

  .قياس الظاهرة حمل الدراسة بقدر عال من االستقرار

  :األداة ثبات - ب

كرونباخ واليت   ألفامت التحقق من ثبات األداة باستخدام معادلة معامل االتساق الداخلي       

تعتمد على تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسة واحدة فقط، ولذلك 
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حبساب معامل الثبات لكل الدراسة على انفراد، مث قام حبساب معامل ثبات املقياس   ةثالباح تقام

:                                  معامل االتساق الداخلي الفاكرونباخ �االت الدراسة املختلفة يف اجلدول التايل) ٠.٨٥٠(ككل 

  )٢(جدول رقم 

  معامل الفاكرونباخ

 ددع  حماور بطاقة التحكيم  م

  العبارات

  الفاكرونباخ

  ٠.٧٢  ٧  .توظيف الصور التعبريية املوجودة يف املثل الشعيب بأساليب فنية خمتلفة  ١

  ٠.٨٢  ١٧  .واجلمالية داخل اللوحة الزخرفية املنفذة، حتقيق القيم الفنية  ٢

ســـتلهام الطالبـــة مســـات الصـــور التعبرييـــة للمنمنمـــة العربيـــة اإلســـالمية داخـــل ا  ٣

  .  رفية املنفذةاللوحة الزخ

٠.٦٥  ١٢  

  ٠.٧٣  ٣٦  ا�موع

  

وبـــــذلك مت ، ) ٠.٧٣( بطاقـــــة التحكـــــيملكرونبـــــاخ  أن معامـــــل الفـــــا) ٢(نســـــتنتج مـــــن اجلـــــدول      

  .التحقق من ثبات املقياس بثقة عالية 

  اإلحصاء الوصفي - 

، باستخدام إحصائياً خالل حتكيم األعمال البيانات اليت مت احلصول عليها من  ةالباحث تعاجل     

  :، وتتمثل فيما يلي (SPSS)الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

كالتوزيعات التكرارية، والنسب املئوية وذلك لدراسة فرضيات الدراسة الرئيسية : اإلحصاء الوصفي

  .هلذا البحث 

ية يف االستفادة من الصور التعبري إمكانية لكشف مدى  )(anovaحيث متَّ استخدام اختبار       

  معاصرة ةاإلسالمية يف إنتاج لوحات زخرفي األمثال الشعبية احلجازية واملنمنمات

  املتوسط احلسايب   •

  االحنراف املعياري  •

  anovaمعامل   •
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  :الرابع الفصل

  تحليل النتائج
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  : مقدمة

هداف الدراسة أل فذة تبعاً راء احملكمني حول اللوحات املننتائج آحتليل يتضمن هذا الفصل      

  : وكانت كالتايلسئلة الدراسة اإلجابة على أ�دف 

ستعانة الباحثة بأحد ومن مث ا، مجيع األسئلةمت ترميز  البطاقاتت الباحثة جبمع بعد أن قام     

وذلك ) spss(املختصصني لإلحصاء لتفريغ البيانات على احلاسب اآليل وحتليلها باستخدام برنامج

راء ح آاالحنرافات املعيارية اليت توضلتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية و حلساب ا

  : وكانت التحليالت اإلحصائية كالتايل حول اللوحات املنفذة احملكمني

  النتائج الديموغرافية  -

 املشــاركني يفجلنــة التحكــيم الوصــف اإلحصــائي للمتغــريات املســتقلة و الــيت تعكــس خصــائص : أوال

  ). املستقلة(بالنسبة للمتغريات الدميوغرافية جلنة التحكيم بني توزيع ي) ٣(اجلداول  ،ييم األعمالتق

  المؤهل الجامعي -١

   .املؤهل اجلامعيحسب جلنة التحكيم توزيع نسب ) : ٣(اجلدول رقم 

 %١٠٠ النسبة التكرار لجنة التحكیم

%٨٠ ١١٢ بكالوریوس  

%١٥.٧ ٢٢ ماجستیر  

ةدكتورا  ٤.٣ ٦%  

 %١٠٠ ١٤٠ المجموع

  

  

  املؤهل اجلامعي حسبجلنة التحكيم  نسب يوضح) ١( رقم الرسم
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يكون %  ٨٠ بـيف الدراسة احلالية  املؤهل اجلامعيأن ) ١(والشكل ) ٣(يتضح من اجلدول 

التعليمي يكون املستوى جلنة التحكيم من % ١٥.٧بينما نسبة ،بكالوريوس التعليمياملستوى 

  . املؤهل اجلامعي دكتوراةيكون املستوى جلنة التحكيم من % ٤.٣نسبة  بينما، ماجستري

  )التخصص( العلمي  المستوى -٢ 

��التخصص حسبجلنة التحكيم  نسب توزيع) : ٤( رقم اجلدول �

 (%)النسبة المئویة   التكرار المستوى

%٩٠ ١٢٦ فنیة تربیة  

%١٠ ١٤ وٕاعالن مطبوعة تصمیمات  

 %١٠٠ ١٤٠ المجموع

  

  
   .التخصصحسب جلنة التحكيم يوضح نسب ) ٢(رسم رقم ال

بتكرار % ٩٠نسبة التخصص تربية فنية بيتضح أن ) ٢(والشكل رقم ) ٤(يتضح من اجلدول 

% ١٠بنسبة  عالنتصميمات مطبوعة وإ أنبينما جند ،للجنة التحكيم  وهو أعلى نسبة١٢٦

   .١٤بتكرار 

   جهة العمل -٣

  جهة العمل حسبنة التحكيم جل نسب توزيع) : ٥( رقم اجلدول

 (%)النسبة المئویة   التكرار المستوى

 %٤٨.٦ ٦٨ التربوي اإلشراف مكتب

 %٤١.٤ ٥٨ مدارس

 %١٠ ١٤ القرى أم جامعة

 %١٠٠ ١٤٠ المجموع
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  جهة العملحسب جلنة التحكيم يوضح نسب ) ٣(الرسم رقم 

 ل يف مكتب اإلشراف الرتبوي جهة العميتضح أن ) ٣(والشكل رقم ) ٥(من خالل اجلدول رقم 

جهة العمل ويليها % ٤١.٤بنسبة  ٥٨لعدد  مدارسويليها % ٤٨.٦بنسبة  ٦٨أكرب نسبة لعدد 

  % . ١٠ونسبة  ١٤تكرار جامعة أم القرى ب

  واالحنرافات املعيارية للمحور األول، املتوسطات احلسابية): ٦(جدول رقم 

  . شعيب بأساليب فنية خمتلفةتوظيف الصور التعبريية املوجودة يف املثل ال

  

توظيف الصور التعبريية  على املوافقة لدرجة العام املعدل أن) ٦( جدول يف النتائج تشري     

 ٠.٥٣ معياري واحنراف ٢.٥  مبتوسط" نعم" كانت،املوجودة يف املثل الشعيب بأساليب فنية خمتلفة

االنحراف  المتوسط الفقـــرات 

 المعياري

 الدرجة

 نعم  ٠.٣٩  ٢.٨ هل متكنت الطالبة من ترمجة املثل الشعيب من حمتوى لفظي إىل حمتوى شكلي .١

 نعم  ٠.٦٣  ٢.٥ هل الصورة التعبريية ذات معىن مطابق للمثل الشعيب .٢

  هل وظفت الطالبة املثل الشعيب بأسلوب  .٣

 )الكاريكاتريي( السخرية والفكاهة 

 نعم  ٠.٧٦  ٢.٥

 إىل حد ما  ٠.٨٥  ١.٦ السرد واحلوار واحلكاية .٤

 إىل حد ما  ٠.٨١  ١.٥  الرمز .٥

 إىل حد ما  ٠.٩١  ١.٥  اخليال .٦

هل تساهم اللوحة الزخرفية الفنية املنفذة يف احملافظة علـى املثـل الشـعيب احلجـازي  .٧

  صرة جديدة؟بصورة بصرية تعبريية وبرؤية معا

  نعم  ٠,٣٤  ٢٠٩

  موافق ٠.٥٣ ٢.٥ المجموع الكلي 
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 و ٢.٦ بني احلسابية األوساط وتراوحت" بنعم" الفقرات مجيع على املوافقة درجة كانت حيث

 أن على يدل مما عال املعدل هذا ويعترب ،التوايل على ٠.٥١و٠.٣٢ معيارية باحنرافات ٢.٩

 فقد املشاركني آراء يف للتباين بالنسبة أما لبطاقة هلذه ا جداً  جيابيةإ كانتجلنة التحكيم   اجتاهات

 ألي يعزى التباين هذا كان إذا فيما وملعرفة ٠.٦٥و ٠.٣١ بني املعيارية تاالحنرافا قيم تراوحت

االنوفا  معامل ةالباحث تاستخدم) الدميوغرافية املتغريات( الشخصية املشاركني صفات من صفة

  .لإلجابة على األسئلة التالية

 ما الصور التعبريية داخل األمثال الشعبية؟  - 

 بية احلجازية بصورة بصرية؟هل ميكن احلفاظ على األمثال الشع - 

هل ميكن احلفاظ على األصالة واملعاصرة واهلوية الرتاثية احلجازية من خالل اللوحة  - 

 الزخرفية؟

 "ف" وقيمة واملتوسط  (One Way ANOVA) املربعات جمموع حبساب الباحثة قامت     

  :النتائج هذه )٧( جدول ويبني األحادي ، التباين حتليل اختبار بإجراء وذلك وداللتها

  الصور  عن للتعبري الداللة ومستوى "ف" وقيمة ومتوسطها املربعات جمموع )٧( جدول     

املنمنمات اإلسالمية يف إنتاج لوحات زخرفيه معاصرة مسات يف األمثال الشعبية احلجازية و  التعبريية

  ١٤٠= حيث ن

    

لشعيب توظيف الصور التعبريية املوجودة يف املثل اأن ) ٧(يتضح لنا من اجلدول السابق رقم       

) ١٩٨٦.٦(موع املربعات بني ا�موعان جمكان بني من خالل التطبيق العملي   بأساليب فنية خمتلفة

بينما جند داخل ا�موعات جمموع املربعات ، ) ٦٠.١٩(مبتوسط حسايب ) ٣٣(عند درجة حرية 

تساوي ) ف(حيث أن قيمة ، ) ١.٩(مبتوسط حسايب ) ١٠٦(عند درجة حرية ) ٢٠١.٧(

لى األمثال الشعبية ميكن للوحة الزخرفية املعاصرة احلفاظ ع أنه أي. ٠.٠٥عند داللة ) ١٣.٦(

 حيثاملربعات  متوسط يف٠.٠٥ إحصائية عند داللةبصورة بصرية وحتقق األصالة واهلوية الرتاثية 

 ١٣.٦= ف قيمة وبلغت١.٩ا�موعات وداخل ٦٠.١٩ا�موعات  بني املربعات متوسط كان

   .إحصائياً  دالة وهي

متوسط  قیمة ف الداللة

 المربعات

مجموع  درجة الحریة

 المربعات

 مصدر التباین 

١٣.٦ ٠.٠٥ 

  بين المجموعات  ١٩٨٦.٦  ٣٣  ٦٠.١٩

  داخل المجموعات ٢٠١.٧  ١٠٦  ١.٩

  المجموع  ٢١٨٨.١  ١٣٩ 
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  الثاين للمحور  املعيارية االحنرافات احلسابية، املتوسطات:)٨( رقم جدول

  املنفذة  اللوحة الزخرفيةداخل حتقيق القيم الفنية واجلمالية 

  

المتوس الفقـــرات 

 ط

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 نعم ٠.٥٦ ٢.٥ التوازن واحلركة البة النقطة داخل اللوحة مبا حيققهل وظفت الط ٨

ألمثـال داخـل اللوحـة ل ةرة التعبرييـو هل وظفت الطالبة اخلط بأسلوب تشـكيلي خيـدم الصـ ٩

 الفنية

 نعم ٠.٤٧ ٢.٧

 نعم ٠.٣٨ ٢.٨ فراغ بطريقة حيوية من خالل التباين داخل اللوحة الفنية الهل وظفت الطالبة املساحة و ١٠

خمتلفـــة داخـــل اللوحـــة مـــن خـــالل التبـــاين بـــني مالمـــس  هـــل وظفـــت لطالبـــة قـــيم ملمســـية١١

 السطوح املختلفة

 نعم ٠.٣٤ ٢.٨

 نعم ٠.٤٩ ٢.٥ البة الظل والنور بطريقة متباينة توضح عناصر التشكيل هل وظفت الط١٢

 نعم ٠.٤٦ ٢.٧ هل وظفت الطالبة اللون بانسجام وتناغم بني الشكل واألرضية داخل اللوحة الفنية١٣

 نعم ٠.٤١ ٢.٨  للوحة الزخرفيةالوحدة يف التصميم التنوع مع هل حققت الطالبة ١٤

يقاع البصري يف التصميم من خـالل تنظـيم الفواصـل بـني العناصـر هل حققت الطالبة اإل١٥

  الزخرفة وترديد األلوان وتنوعها داخل اللوحة الفنية 

 نعم  ٠.٤٣  ٢.٧

شــكال ميم مــن خــالل التناســب يف توزيــع االهــل حققــت الطالبــة االتــزان يف أســس التصــ١٦

 واأللوان داخل اللوحة الفنية 

 نعم  ٠.٤٣  ٢.٨

بــاين بــني املســاحات واالشــكال بــة الســيادة يف التصــميم مــن خــالل التهــل حققــت الطال١٧

 امها داخل اللوحة الفنيةحجوأ

 نعم  ٠.٤٥  ٢.٨

حجــام العناصــر الزخرفيــة مــع بعضــها البــة احلركــة يف التصــميم مــن خــالل أهــل حققــت الط١٨

 اللوحة الفنية  داخل البعض 

 نعم  ٠.٣٦  ٢.٨

حجام العناصر الزخرفية مع بعضـها م من خالل ألبة التناسب يف التصميهل حققت الطا١٩

 من خالل عالقتها بالكلو البعض 

 نعم  ٠.٤٦  ٢.٧

اهلوية  داخل العمل الفين املنفذ مبا حيققعاد اللوحة الزخرفية املعاصرة هل ترمجت الطالبة أب٢٠

  عضوية الزمان واملكان *      الرتاثية السعودية 

  نعم  ٠,٣٧  ٢٠٨

 نعم ٠.٣٤ ٢٠٨  ناصر التشكيلية واجلمالية الع*            ٢١

 نعم  ٠.٤١  ٢٠٨  األساس البنائي*             ٢٢

 نعم  ٠.٣٨  ٢٠٩ والتقنيات املعاصرة ، اخلامات احلديثة *           ٢٣

  موافق ٠.٥٣ ٢.٥ المجموع الكلي 
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 قيق القيم الفنية واجلمالية حت أن على املوافقة لدرجة العام املعدل أن) ٨( جدول يف النتائج تشري     

 كانت حيث ٠.٥٣ معياري واحنراف ٢.٥  مبتوسط" نعم" كانتاملنفذة   اللوحة الزخرفيةداخل 

 باحنرافات ٢.٨ و ١.٥ بني احلسابية األوساط وتراوحت" بنعم" الفقرات مجيع على املوافقة درجة

جلنة التحكيم   اجتاهات أن على ليد مما عالٍ  املعدل هذا ويعترب ،التوايل على ٠.٩١و٠.٣٨ معيارية

 االحنرافات قيم تراوحت فقد املشاركني آراء يف للتباين بالنسبة أماالبطاقة هلذه  جداً  جيابيةإ كانت

 املشاركني صفات من صفة ألي يعزى التباين هذا كان إذا فيما وملعرفة ٠.٧٥و ٠.٤١ بني املعيارية

  :التايللإلجابة على السؤال االنوفا  معامل ةلباحثا تاستخدم) الدميوغرافية املتغريات( الشخصية

ومسموعة إىل لغة بصرية من خالل اللوحة  مقرؤةحتويل املثل الشعيب من لغة هل ميكن  - 

  الزخرفية املعاصرة وبأساليب فنية خمتلفة؟

 "ف" وقيمة واملتوسط  (One Way ANOVA) املربعات جمموع حبساب الباحثة قامت     

  :النتائج هذه )٩( جدول ويبني األحادي ، التباين حتليل اختبار إجراءب وذلك وداللتها

  الصور التعبريية للتعبري عن الداللة ومستوى "ف" وقيمة ومتوسطها املربعات جمموع )٩( جدول

  املنمنمات اإلسالمية يف إنتاج لوحات زخرفيه معاصرة حيث مسات يف األمثال الشعبية احلجازية و 

 ١٤٠= ن

   

  

اللوحة الزخرفية داخل أن حتقيق القيم الفنية واجلمالية ) ٩(يتضح لنا من اجلدول السابق رقم      

مبتوسط ) ٣٣(عند درجة حرية ) ٢٣٢٠.١(جمموع املربعات بني ا�موعان نفذة كانت بني امل

) ١٠٦(عند درجة حرية ) ٣٢٤.٨(بينما جند داخل ا�موعات جمموع املربعات ، ) ٧٠.٣(حسايب 

أي أن ميكن ، ٠.٠٥عند داللة ) ٢٢.٩(تساوي ) ف(حيث أن قيمة ، ) ٣.٠٦(مبتوسط حسايب 

ومسموعة إىل لغة بصرية من خالل اللوحة الزخرفية املعاصرة   من لغة مقروءةاملثل الشعيبحتويل 

 كان عند تصميم وتنفيذ اللوحة الزخرفية حيث متوسط يف٠.٠٥ مستوى عند إحصائية بداللة

 وهي ٢٢.٩= ف قيمة وبلغت٣.٠٦ا�موعات وداخل ٧٠.٣ا�موعات  بني املربعات متوسط

   .إحصائياً  دالة

مة فقی الداللة متوسط  

 المربعات

مجموع  درجة الحریة

 المربعات

 مصدر التباین 

٢٢.٩ ٠.٠٥ 

  بين المجموعات  ٢٣٢٠.١  ٣٣  ٧٠.٣

  داخل المجموعات ٣٢٤.٨  ١٠٦  ٣.٠٦

  المجموع  ٢٦٤٤.٩  ١٣٩ 
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  :للمحور الثالث  املعيارية االحنرافات احلسابية، املتوسطات:)١٠( رقم جدول

   سالمية داخل اللوحة الزخرفية املنفذةر التعبريية للمنمنمة العربية اإلاستلهام الطالبة مسات الصو 

  

استلهام الطالبة مسات  أن على املوافقة لدرجة العام املعدل أن) ١٠( جدول يف النتائج تشري     

 معياري واحنراف ٢.٧  مبتوسط" نعم" كانت،املنمنمة العربية اإلسالمية داخل اللوحة الزخرفية

 ٢.٤ بني احلسابية األوساط وتراوحت" بنعم" الفقرات مجيع على املوافقة درجة نتكا حيث ٠.٤٤

 أن على يدل مما عالٍ  املعدل هذا ويعترب ،التوايل على ٠.٩٧و٠.١٤ معيارية باحنرافات ٣ و

 فقد املشاركني آراء يف للتباين بالنسبة أماالبطاقة هلذه  جداً  جيابيةإ كانتجلنة التحكيم   اجتاهات

 ألي يعزى التباين هذا كان إذا فيما وملعرفة ٠.٧٨و ٠.٥٢ بني املعيارية االحنرافات قيم تتراوح

االنوفا  معامل ةالباحث تاستخدم) الدميوغرافية املتغريات( الشخصية املشاركني صفات من صفة

  .التايل لإلجابة على السؤال

االنحراف  المتوسط الفقـــرات 

 المعياري

 الدرجة

ل اللوحـة الزخرفيـة مبـا هل وظفت الطالبة بعض السمات العامة للمنمنمـة اإلسـالمية داخـ ٢٤

  يتطلب تصميم اللوحة الفنية املنفذة ؟

 تتميز اللوحة الفنية بالطابع العريب *

 نعم ٠.١٤ ٣

 نعم ٠.٣٣ ٢.٩ التسطح وعدم االلتزام باملنظور اهلندسي* ٢٥

 نعم ٠.٣٢ ٣ خلو الصورة من اخللفية البصرية* ٢٦

 نعم ٠.٤٣ ٢.٨ األلوان الزاهية والرباقة* ٢٧

 نعم ٠.٣٩ ٢.٩ التعبري عن احلركة من خالل اجتاهات العناصر واأللوان* ٢٨

 نعم ٠.٤١ ٢.٩ املبالغة يف التصوير اخليايل للموضوع* ٢٩

 نعم ٠.٥٧ ٢.٨  اجلمع بني الكتابات والرسم يف صورة واحدة* ٣٠

 نعم  ٠.٩٧  ٢  تشتمل الصورة على عدة مشاهد* ٣١

 نعم  ٠.٨٣  ٢.٤ اخلروج عن إطار الصورة * ٣٢

 نعم  ٠.٤٣  ٢.٩ مبسطة مع صغر حجم التصاوير الرسم بطرقة ختطيطية* ٣٣

بأسـلوب ) دميـةاآل-يةاهلندسـ -النباتيـة -احليوانيـة -الكتابيـة(توظيف العناصر * ٣٤

 تشكيلي زخريف

 نعم  ٠.٤٢  ٢.٩

 نعم  ٠.٣٩  ٢.٨ األساس البنائي عند توزيع العناصر واملفردات التشكيلية * ٣٥

 نعم  ٠.٣٦  ٢.٩ رضيات بالعناصر الزخرفية تضمني األ* ٣٦

 نعم ٠.٤٤ ٢.٧ المجموع الكلي 
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عبريية للمنمنمات هل ميكن إنتاج لوحات زخرفية معاصرة ومستلهمة من مسات الصور الت - 

  ؟العربية اإلسالمية

 "ف" وقيمة واملتوسط  (One Way ANOVA) املربعات جمموع حبساب الباحثة قامت     

 :النتائج هذه )١١( جدول ويبني األحادي ، التباين حتليل اختبار بإجراء وذلك وداللتها

  الصور للتعبري عن الداللة ومستوى "ف" وقيمة ومتوسطها املربعات جمموع )١١ ( جدول     

  معاصرة  املنمنمات اإلسالمية يف إنتاج لوحات زخرفيهمسات التعبريية يف األمثال الشعبية احلجازية و  

   ١٤٠= ن  حيث

 
مسات املنمنمة العربية و حتقق استلهام أن ) ١١(يتضح لنا من اجلدول السابق رقم   

) ٨٤٧.٢(جمموع املربعات بني ا�موعان  كانت بني معاصرة   تاج لوحات زخرفيةاإلسالمية يف إن

موعات جمموع املربعات بينما جند داخل ا�، ) ٢٥.٧(مبتوسط حسايب ) ٣٣(عند درجة حرية 

تساوي ) ف(حيث أن قيمة ، ) ٢.٣(مبتوسط حسايب ) ١٠٦(عند درجة حرية ) ٢٤٢.٧(

 إحصائية عند داللةإنتاج لوحات زخرفية معاصرة  ه ميكنأي أن،  ٠.٠٥عند داللة ) ١١.٢(

 ربعاتامل متوسط كان حيث اإلسالميةمسات املنمنمة العربية ستلهام و بااملربعات  متوسط يف٠.٠٥

  .إحصائياً  دالة وهي ١١.٢= ف قيمة وبلغت٢.٣ا�موعات وداخل٢٥.٧ا�موعات  بني

  

 

  

  

  

  

  

  

متوسط  قیمة ف الداللة

 المربعات

مجموع  درجة الحریة

 المربعات

 مصدر التباین 

١١.٢ ٠.٠٥ 

  بين المجموعات  ٨٤٧.٢٣  ٣٣  ٢٥.٧

  خل المجموعاتدا  ٢٤٢.٧  ١٠٦  ٢.٣

  المجموع  ١٠٩٠  ١٣٩ 
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  :خامسالالفصل 

  النتائج و التوصيات
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  : مقدمة

راء جلنة آنتيجة حتليل النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الباحثة عرض يتضمن هذا الفصل      

  : لتايلوكانت كاالتحكيم 

وذلك توظيف الصور التعبريية املوجودة يف املثل الشعيب بأساليب فنية خمتلفة إمكانية  -١

وهي دالة  ١٣.٦عند معامل االنوفا  ٠.٤١واحنراف معياري  ٢.٨مبتوسط حسايب 

  ٠.٠٥عند مستوى داللة 

حسايب وذلك مبتوسط  املنفذة اللوحة الزخرفيةداخل حتقيق القيم الفنية واجلمالية إمكانية  -٢

وهي دالة عند مستوى داللة  ٢٢.٩عند معامل االنوفا  ٠.٥٣واحنراف معياري  ٢.٥

٠.٠٥  

استلهام الطالبة مسات املنمنمة العربية اإلسالمية داخل اللوحة الزخرفية وذلك إمكانية  -٣

وهي دالة  ١١.٢عند معامل االنوفا  ٠.٤٤واحنراف معياري  ٢.٧مبتوسط حسايب 

 ٠.٠٥عند مستوى داللة 

 .مكانية التعبري عن األمثال الشعبية بأساليب فنية خمتلفة جتمع بني األصالة واملعاصرةإ -٤

 .أبعاد اللوحة الزخرفية املعاصرة داخل اللوحات الفنية املنفذة ةإمكانية ترمج -٥

للمجتمع  الشعيب املسموع أو املقروء على الرتاثاحلفاظ أن اللوحة الزخرفية تساهم يف  -٦

  . وبرؤية معاصرة بصورة بصرية وتعبريية

و الصور التعبريية لألمثال الشعبية الرتاثية من  ستوحاةموباحلصول على لوحات فنية زخرفية      

  : تٍ توصي الباحثة مبا هو آ بأساليب فنية خمتلفة ومعاصرة ةاإلسالمياملنمنمات  مساتحتمل 

 الفنون التشكيلية ستفادة من الصور التعبريية يف األمثال الشعبية ضمن جماالت ضرورة اال

 .املختلفة

  ضمن جماالت  الشعيب املسموع واملقروء �تم بالرتاثإجراء العديد من الدراسات اليت

 . الفنون التشكيلية

  يساهم يف إثراء الفنون التشكيلية بشىت جماال�ا اكو� األمثال الشعبية تراثعدم جتاهل. 

  ثية احلجازية من خالل اللوحة الزخرفيةاحلفاظ على األصالة واملعاصرة واهلوية الرتاضرورة. 

 داء مهمتهاأأفكار فنية تقوم مقام الكلمة يف هتمام بالصور التعبريية اليت تطرح ضرورة اال.  

  وربطه مبناهج الرتبية الفنية ، الشفاهي الشعيبضرورة تعريف الطالب والطالبات بالرتاث

  . ملختلف املراحل التعليمية
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  ضمن مقررات قسم الرتبية الفنية يف التعليم اجلامعيهي الشفاضرورة إدراج الرتاث. 

 مما يساهم يف اكتشافات وحلول جديدة داخل ، ضرورة االستلهام من الرتاث اإلسالمي

 .بأسلوب جيمع بني األصالة واملعاصرة وحتقيق اهلوية العربيةالزخرفية اللوحات 

  انية املشاركة �ا يف مع إمك، السعوديالشفاهي ضرورة إنشاء متاحف �تم بالرتاث

  .املهرجات اخلاصة برتاث اململكة العربية السعودية
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 المراجع
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  :  العربية الكتب

 القران الكريم . 

 السنة النبوية.  

 دار :مصر. فنيات التصوير في شعر الصنوبري).م٢٠٠٠.(براهيمعلى إ،أبو زيد  

 .املعارف

 مكتبة :مصر).٣ط.(أشكال التعبير في األدب الشعبي).بدون.(لةنبي،إبراهيم

  .غريب

 منمنمات التكوين و عناصره التشكيلية و الجمالية في .)م٢٠٠٠.(ومساء حسن،األغا  

   .دار الشؤون الثقافية العام: بغداد) ١ط.( يجيى بن محمود بن يجيى الواسطي     

 مدارسه-فلسفته-صولهأ –سالمي الفن اإل.)بدون.(بو صاحلأ،األلفي. 

 جيال األة و حكمة و مثال عبر العصور و نصيح٣٠٠٠).م٢٠٠٩.(محد سالمةأ،إبراهيم 

    -وربيةاأل -العربية-الفارسية -الهندية -الصينية –الفرعونية (من الحضارات          

   -دمشق. )١ط(.وكلمات الحكماء و الفالسفة و المبدعين) فريقية األ         

  .دار الكتاب العريب: لقاهرة ا              

 اد عليه الدراسات الفنية أخرجه وز  -التصوير عند العرب.)م١٩٤٢.(أمحد تيمور،باشا

 .جلنة التأليف والرتمجة والنشر: القاهرة. والتعليقات الدكتور زكي حممد حسن

 دار الشروق:مصر .)٢ط(.األمثال العامية. )م٢٠١٠.(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  

 معجم مصطلحات الدراسات اإلنسانية و الفنون .) م١٩٩١.(محد زكي أ،بدوي

   الجميلة 

 .دار الكتاب اللبناين:بريوت.دار الكتاب املصري:القاهرة).١ط. ( و التشكيلية     

 عامل الكتب:القاهرة .أسرار الفن التشكيلي).١٩٩٤. (حممود ،البسيوين  . 

 دار اجلنوب للنشر:اليونسكو. الفن الحديث في البالد العربية ).بدون.(عفيف، �نسي. 

 دار الكتاب :القاهرة ).١ط(.سالمية في الفن الحديثالجمالية اإل).م١٩٩٨.(ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 . العريب

 ـة للصناعاتتاريـخ الزخـرف).م٢٠٠١(حممد ،فاروق و عبد ا�يد،براهيمسامي و إ،بشاي  

 . قطاع الكتـب –وزارة الرتبية و التعليم . مجهورية مصر العربية. الزخرفية و النسجية     
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 مكة .مكتبة الطالب اجلامعي . مةأهمية األمثال في تراث األ).هـ١٤٠٦.(يوسف،الثقفي

 . العزيزية.املكرمة

 كتاب أبحاث و دراسات في األدب الشعبي. عبري،محد  حيىي و،جرب . 

 دار الفكر العريب.فنون اإلسالم ).بدون.(زكي حممد ،نحس. 

 بريوت:دار الرائد العريب.فنون اإلسالم).م١٩٨٢. (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نوابغ الفكر:القاهرة).١ط(.سالميةفي الفنون اإل ).م٢٠٠٨.(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 

  ٣٣العـدد،سلسلـة كتابـك . الخلق الفني ).م١٩٩٧.(بد احلميد مصري ع، حنورة .  

 . دار املعارف:القاهرة

 علي الشيوخ: ترمجة.  صفحات من تاريخ مكة المكرمة). ١٤١٩(سنوك هور،خرونيه . 

  ثناءفهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أ:دارة امللك عبد العزيز :اململكة العربية السعودية      

 . النشر     

 التصميم بين الفنون التشكيلية و ).م٢٠٠٧.(حممد أمحد،حممدحافظ؛ سالمة،اخلويل

 .)١ط(. الزخرفية

 دار املعارف:القاهرة. المفهوم المعاصر للتربية الفنية).م١٩٦٧.(لطفي،زكي. 

 زكريا ترمجة فؤاد.دراسة جمالية وفلسفية– النقد الفني).م ٢٠٠٧.(جريوم،ستولنيتز .

 .وفاءدار ال: القاهرة ،)١ط(

 معجم األمثال الشعبية في مدن الحجاز مكة  ).هـ١٤٣٠.(فريد عبد احلميد،سالمة

 . فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية.)١ط(.المكرمةو المدينة المنورة و جدة خصوصا

 دار اهلجرة :دمشق.  المثل الشعبي ودالالته االجتماعية). م١٩٩٢.(جالل،السناد

 . للطباعة و النشر و التوزيع

 دار :دمشق.)١ط(. ابتداعالتزام و  –سالمي الفن اإل).م١٩٩٠.(صاحل امحد،يالشام

 .القلم

 دار.)٣ط.(سسه في الفن التشكيليالتصميم عناصره وأ.)م٢٠٠٥.(امساعيل،شوقي  

 .الكتب املصرية    

 أسس التصميم لطلبة الصفوف ).م٢٠٠٨.(لبىن اسعد،عبد الرزاق منري فخري و ،صاحل

 .بغداد .ولىاأل
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 ١ط.(ملية في خصائصه الجمالية الفن اإلسالمي قراءة تأ.)م١٩٩٨.(ريمس،الصايغ .(

  .دار املعرفة:بريوت.لبنان

 دار جمدالوي:عمان) ١ط(.سالمية الفنون اإل). م٢٠٠٣.(يادإ،الصقر. 

 القصص  -الوشم(الرسوم التعبيرية في الفن الشعبي ).م١٩٨١.(سوسن،عامر

  .ة العامة للكتاباهليئة املصري.  )الرسوم الحائطية -الشعبي

 دار قباء :القاهرة.بداعية في فن التصويرالعملية اإل. )١٩٩٧.(شاكر،عبد احلميد

 . للطباعة و النشر و التوزيع

 دراسة قرآنية  – اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق).بدون.(عائشة،عبدالرمحن

 .دار املعارف:القاهرة).٣ط.(لغوية و بيانية

 دارالفكر للنشر . هساليبالبحث العلمي مفهومه وأدواته وا).م٢٠٠٥.(ذوقان،عبيدات

 والطباعة 

  دار –الطبعة األوىل .  المدخل إلى التربية الفنية.  )م٢٠٠٦.(منذر سامح ، العتوم

 . السعودية  –الصميعي للنشر و التوزيع 

 ١ط.(المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ).م١٩٩٥.(صاحل بن محد ،العساف.(  

  .مكتبة العبيكان: ياضر ال

 المنمنمات اإلسالمية في مشغولة فنية معاصرة ).م٢٠٠٨.(حممود حسانني،عشعش .

  .أكتوبر ٧جامعة ) ١ط(

 عامل الفكر :الكويت.  مس و اليومو الحداثة بين األ الفن).م١٩٨٦.(خمتار،العطار– 

 .العدد االول

 فهرسة .جداوية-مدنية- مكية-األمثال الشعبية الحجازية). هـ١٤٣٠.(اعتدال،عطيوي

  .مكتبة امللك فهد الوطنية اثناء النشر

 سالمي أثر إ - لواسطي من خالل مقامات الحريريفن ا.)م١٩٩٢.(ثروت،عكاشة

 .دار املعارف: مصر . مصور

 دار املفردات للنشر و :الرياض.)٢ط(.التذوق و النقد الفني).م١٩٩٨.(محد رفقي أ،علي

 .التوزيع

 الفنيةدراسات في تاريخ الصورة  –الوعي و الفن .)م١٩٩٠.(غيور غي ،غاتشف .

 . عامل املعرفة: الكويت
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 عامل املعرفة:الكويت .التصوير الشعبي العربي).م١٩٩٥.(أكرم،قانصو.  

 دار الشروق). ٦ط.(منهج الفن اإلسالمي. )م١٩٨٣.(سيد،قطب 

 القاهرة دار الشرق .)١٦ط(.القرآنالتصوير الفني في  ).م٢٠٠٢.(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 

  دراسات لجوانب .جداد تراث األ.)م٢٠٠٩.(حممد عبد العزيز بن على،القويعي

هد الوطنية امللك ف بةفهرسة مكت.)٣ط).(١ج.(يةثوراتنا الشعبمختلفة من تاريخ مأ

 . ثناء النشرأ

 م منه و التصوير اإلسالمي نشأته و موقف اإلسال).م٢٠٠٠.(بو احلمد حممودأ،فرغلي

 . القاهرة- دار املصرية اللبنانية ).٢ط.(صوله ومدارسهأ

 اإللكرتوين) املعاين(معجم الرائد./com.almaany.www://http  

 وزارة الرتبية و التعليم مبصر. جممع اللغة العربية).م١٩٩٤(.المعجم الوجيز.  

 مكتبة الشرق : مجهورية مصر العربية ) . م٢٠١١" (ةمنقح) "٥ط. ( المعجم الوسيط

 .الدولية

 تصوير عبر الشعر و ال -قصيدة و صورة).م١٩٨٧.(عبد الغفار،مكاوي

 . دار عامل املعرفة:الكويت.العصور

 التربية اإلسالمية و البيئة و توجيه عملية  .)هـ١٤٣٧.(أمرية عبد الرمحن ،منري الدين

  .فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية: مكة املكرمة .  تطوير المناهج

  ١ط.(وراء كل مثل قصة وحكاية –شهر األمثال العربية أ).م٢٠٠٧.(وليد،ناصيف.( 

  .  دار الكتاب العريب:القاهرة - دمشق

 

  : المجالت العلمية المؤتمرات و الدوريات و المقاالت و 

  مثال الشعبية الليبية املضامني الرتبوية لأل) . م٢٠٠٣. (مجال مجعة عبد املنعم ، إبراهيم

  .٣٧- ١,١. ا�لة العلمية  – مجلة كلية التربية. "دراسة حتليلية"

 اخلط يف لوحات اجلبايل قيمة مجالية وليس حروفاً ). م٢٠٠٨.(زين،إبراهيم

 .سبتمرب ٧األحد – جريدة االتحاد. مقروءة

 جامعة ميسان –كلية الرتبية  - مقالة.حسن كاظم،أسد.      
 .publicat ions-iq.edu.nuobaby lo.www 

http://www.almaany.com/
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 مجلة جامعة قسنطينة للعلوم . دب بفن التصويرعالقة األ). م١٩٩٤.(خمتار،ولعراويب

 ٤٠- ٢٩ص ص ،العدد اخلامس/ نسانيةاإل

 مجلة . طر و القواننيالكثريي جتريب إبداعي يتجاوز األ التشكيلية هيفاء.حممد،البيضاين

 . ٢٠ص .م٢٠١١ سبتمرب ١٤هـ املوافق ١٤٣٢شوال  ١٦. ربعاءاأل

 هلام و تأصيل يف الفن الفنون اإلسالمية مصادر إ) . م٢٠٠٩(إحسان عرسان ،الرباعي

 .فنون عربية و عاملية – مجلة التشكيلي. العريب املعاصر 

 اجلمعة .جريدة الرياض. مهيتها وسر اهتمام املستشرقني �اأ:مثال الشعبية األ.قاسم،الرويس

 .هـ ١٤٢٩ربيع االخر٥

 جريدة اليوم. عاماً ) ٣٥(مسرية تشكيلية مد�ا : سيام .دالرمحنعب ،السليمان .

 com.alyaum.www)  م٤/٤/٢٠١١(

 دور الرتبية الفنية يف احملافظة على املوروث الشعيب .)م٢٠٠٦.(عبداهللا ظافر،الشهري

، ٣٣٤- ٣٢١صفحات . ٣ع،٣٠ع،مصر،عني مشس – مجلة كلية التربية. السعودي

  .حبوث ومقاالت-٣١٣٦رقم 

 نوعة لبناء اللوحة الزخرفية مداخل جتريبية و حلول تشكيلية مت). م٢٠٠٣.(إمساعيل،شوقي

 ،مصر  -  دراسات تربوية و اجتماعية -بحوث و مقاالت .ساس هندسي موحدعلى أ

  ١٢١-١٤٣ –شهر يناير  - ١ع،٩مج

 صحيفة يومية –. االمثال الشعبية بني الواقع و اخلرافة).م٢٠١١.(مهند علي،صقور 

   - سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر و التوزيع     

 ٧٦٦٦العدد - ٢٠١١- ١١-٢٩الثالثاء . ذقية الال
sy.gov.alwehda.wehda.www   

 يرةصحيفة الجز . حسني اجلبايل وأربعون عاماً من الفن الفنان التشكيلي. شريف،صاحل - 

-ه١٤٢١ذو القعدة  ٢٩اجلمعة . تصدرها  مؤسسة اجلزيرة للصحافة و الطباعة والنشر

 .م٢٠٠١- ١٠٣٧٥العدد ) ١ط(

 تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و لثورة ا.ثقافة األمثال.مين سليمان،عباس

  sy.gov.alwehda.thawra.www م٢٠١٢- ٤-٢٩النشر االحد 

 ربعاءجملة األ. التجليات التعبريية السحرية للراحل عبدالرمحن النشار. سعد،العبد .

 ).م١/١٢/٢٠١٠(

http://www.wehda.alwehda.gov.sy/
http://www.thawra.alwehda.gov.sy/
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 مجلة .حبث منشور. مداخل حتليلية لتعريف اللوحة الزخرفية).١٩٩٤.(محدأ،عبد الكرمي

   .عشر ا�لد الثاين. جامعة املينا،دبكلية األ، نسانيةاألدب و العلوم اإل

 معية نوادي الج .م٢٠١١-٤حد ديسمرباأل. األمثال بدراسة ممنهجية. وادج،عوكاش

 . دبي الثقافيالنادي األ: الثقافية بلعمش 

 األمثال الشعبية و دورها يف تنمية التفكري "مثال الشعبية القيمة الرتبوية لأل.حارص،عمار

عليم الدراسات االجتماعية عدادية من خالل تقد و القيم لدى تالميذ احللقة اإلالنا

  ).م٢٠٠٨(.مجلة نهر العلم. وتعليمها
٢٥١٨٥٣com users Hares Ammar posts .kenanaonline    

  

 هج الفن الفنون واحلرف الشعبية كمدخل إلثراء منا) يناير،م٢٠١٢.(وليد سعود،العنزي

 - ٢٤ع- مصر .مجلة بحوث التربية النوعية.سرتاتيجية التطويروالرتبية الفنية يف ضوء ا

  .حبوث ومقاالت-٥٠٤٣٠٥رقم  - ٥٧٠-٥٤٥صفحات 

 ثرها االجتماعي و ثقافة الصورة الفنية و أ.محدل أد بن عبد الرمحن آمحأ،الغامدي

 –عمان " ثقافة الصورة"حبث مقدم إىل مؤمتر جامعة فيالدلفيا الدويل الثاين عشر .التربوي

  ) .  م٢٠٠٧،ابريل٢٦-٢٤(ردن األ

 الرابعةالسنة  .فكر و نقد،غة السخرية يف املثل الشعيب املغريببال .مسرية،الكنوسي   .

 . م٢٠٠١يناير،٣٥العدد

 هـ املوافق ١٤٣٣- ١- ١٢حد األ -صحيفة عكاظ. األمثال الشعبية احلجازية.عزيزة،املانع

 ٣٤٧٢:م العدد٢٠١٠ديسمرب١٩

   ألمثال الشعبية الرتبية الصحية املتضمنة يف ا). م٢٠٠٦.(هويدا ، تريب نبيه ؛ األ، متويل

 .  ٥٢- ٢,١. جامعة اإلسكندرية  – مجلة كلية التربية.  "دراسة حتليلية"

 اللوحة الزخرفية بني الصياغات التشكيلية و معطيات البيئة ). م١٩٩٨.(حسيين علي،حممد

 .جامعة حلوان .كلية الرتبية الفنية . دراسات تربوية و اجتماعية. حبث منشور. 

  ثراء الفن المصري القديم كمصدر إل.) بريلأ،م ٢٠٠٦.(شحته حسين حسني، حممود

داء بكليات الرتبية مؤمتر متطلبات األ –حبث منشور .  اللوحة الزخرفية في التصميم

 .جامعة املنصورة ،النوعية 
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 االستفادة ).يناير،م٢٠١٢.(�ا السيد،هاين عبدة؛ عبدالفتاح،مجيلة مصطفى؛ قتابة،املغريب

مجلة بحوث التربية .املثل الشعيب الستحداث معلق نسجي معاصر من الصور التعبريية يف

 .حبوث ومقاالت-٥٠٤٢٠٥رقم، ٤٩٢-٢٧٧صفحات - ٢٤ع - مصر .النوعية

 ٤هـ املوافق ١٤٣٣- ٢-١٠ ربعاءمجلة األ. ترمجة األمثال).م٢٠١١.(جريدي،املنصوري 

 ٣٢ص -م٢٠١١يناير 

 الفنون .سالمية ملنمنمات اإلطور رسم احليوان يف ات).بدون.(براهيمحممد حسني إ،وصيف

  .مصر - السويس جامعة قناة -مساعليةكلية الرتبية باإل. بداعفن اإل –الجميلة في مصر 

 

  : الرسائل العلمية 

       مبررات توظيف العناصر الجاهزة في ).م٢٠٠٤.(محد حممد على حممدأ،األلفي

 البناء 

 .ثراء اللوحة الزخرفيةإل ة من الفنانين المعاصرين كمصدرعمال مجموعالتصميمي أل

   .كلية الرتبية الفنية –جامعة حلوان .رسالة ماجستري

      لمختارات مـن  تصميم رسوم توضيحية.)م١٩٨٩.(عزت حممد كامل،نصارياأل

سنة باستلهام سمات المنمنمة  ١٢لى إ١٠القصص الديني تالئم المرحلة من 

   .جامعة حلوان.رسالة ماجستري . سالميةاإل

       ماعية في أعمـال الفنـانـة الدالالت االجت .) م٢٠٠٩.(نادية صديق ،غلي أو

كليـة ، قسم الرتبية الفنية. رسالة ماجستري .   "دراسة حالة"التشكيلية صفية بن زقر 

 .مكة املكرمة :جامعة أم القرى  –الرتبية 

 ةرسالة دكتورا.دور الخامة في فن التصوير.)م١٩٨٨.(فاروق حممد وهبه،اجلبايل – 

 .قسم التصوير –جامعة حلوان 

      فلسفية في تصـاوير االتجاهات الفنية و ال.)م٢٠٠٦.(محدإيناس أ،محاد

دب صدر الستلهام أعمال فنية معاصرة موجهة ألدبية الفارسية كمالمخطوطـات األ

 .جامعة حلوان.رسالة دكتوراة.الطفل

      الفارسـي اإلسالمـي   العضوية في التصوير الوحدة).م٢٠٠٣.(هاين حممد،رزق

جامعة حلوان كلية _ رسالة دكتوراة. ثراء القيمة التعبيرية في بناء الصورةكمدخل إل

  .الرتبية الفنية
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      سالمـية فـي سس تصميم المنمنمة اإلأ .)م١٩٧٨.(فتينب أمحد رأز ،السجيين

الــــة رس .ثره في تدريس مادة التصميم لمعلم التربية الفنية المدرسة العربية و أ

  . جامعة حلوان - كلية الرتبية الفنية.دكتوراة

      دراسة العناصر المعيارية للحـرم المكــي .) م٢٠٠٨.(عبري مسلم ،الصاعدي

رسالة . الشريف لتحقيق مداخل جديدة في اللوحة الزخرفية باستخدام أسلوب النظم 

 . جدة . ك عبد العزيز جامعة املل - كلية الرتبية، قسم التصميم. غري منشورة ، دكتوراة

      التوظيفات الجمالية لمفردات الفن الشعبي . ) م٢٠٠٧.(فوزية خبيت،الصاعدي

، كلية الرتبية ،قسم الرتبية الفنية . رسالة ماجستري .  في التصوير التشكيلي السعودي

 .مكة املكرمة : جامعة أم القرى 

      ليب تناول الحياة الشعبية في أسا). م٢٠٠٧.(براهيمشيماء أمحد السيد إ،الصياد

 .قسم الرسم و التصوير. جامعة حلوان. رسالة ماجستري .عمال المصوريين المصريينأ

       في الفن الشعبي المصري و "الرمز"مفهوم).م١٩٩٩.(سهام حممد علي،طمان

 . كلية الرتبية الفنية.جامعة حلوان .رسالة ماجستري . ثره في التصوير المعاصرأ

      غير تقليدية في  بعض الخامات).م١٩٧٣.(مصطفى عبد العزيز حممد،عبيد

رسالة . فادة منها في ميدان التربية الفنيةالتصوير الحديث إمكانياتها ومدى اإل

      .قسم التصوير .املعهد العايل للرتبية الفنية .ماجستري

      من  اللون في مختاراتتوظيف ). م٢٠٠٤.(سحر عبد الباقي عبد اجلواد،عصر

كلية الرتبية .رسالة ماجستري.ثراء التصوير الحديثالتصوير اإلسالمي كمدخل إل

 .     جامعة حلوان،

       فـادة منهـا فـي نائيـة فـي التصـوير المعاصـر و اإلالب). م١٩٧٢.(حمسن حممـد،عطية

  .جامعة حلوان .كلية الرتبية .رسالة ماجستري .التدريس في التعليم العالمي

      سالمي فلسفته المحتوى التعبيري في الفن اإل).م١٩٨٦(حممد نصارأ،عوض

 .رسالة ماجستري   . التربوية

      الفن الشعبي في التصوير المعاصر ومدخل ). م١٩٩١.(أشرف السيد،العويلي

 .جامعة حلوان .كلية الرتبية .رسالة ماجستري  .استخدامه في التربية الفنية
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      خل تشكيلية معاصرة لتصميم الملصق مدا). م٢٠٠٦.(مسية حممد، عيسى

كلية الرتبية النوعية . رسالة دكتوراة.اإلرشادي في ضوء فلسفة المأثور الشعبي المصري

 . قسم الرتبية الفنية - جامعة عني مشس- 

      رسالة  ".رؤية تشكيلية فنية للقصيدة النبطية".) هـ١٤٢٨( .ليلى عبد اهللا، الغامدي

  .العزيز جامعة امللك عبد. ماجستري 

      مداخل لتصميم اللوحة الزخرفية في ضوء ).م٢٠٠٣.(رانيا عبد احملسن حسني،غامن

 .جامعة حلوان. رسالة ماجستري.  مفهوم السرد الشكلي في الحضارات الفنية

      مثال الشعبية بمنطقة المهير دراسة تاريخية وصفيةاأل).م٢٠٠٩.(قامسي،كهينة .

قسم اللغة العريب ،االجتماعية  داب و العلومكلية اآل،لةجامعة املسي.ماجستري  رسالة

 .دا�ا وآ

      النظم الزخرفية في العمارة النجدية  ).م٢٠٠٩.(فيصل عبد الرمحن سلطانة،املعمر

 .جامعة امللك عبد العزيز –رسالة ماجستري .كمصدر لتصميم اللوحة الزخرفية

      من دراسة للمثل الشعبي في الي التربية الشعبية) . "م٢٠٠٠. (محد خمتارأ،مكي

  com.jeeran.makkyeducation.www. ةرسالة الدكتورا  . " بفي محافظ إ

      توليف الخامات على سطح ). م١٩٩١.(فاتن سعد الدين عبد املعطي،الفضايل

كلية الرتبية الفنية .رسالة ماجستري."دراسة تجريبية"الصورة في مجال التصوير المعاصر

 . قسم التعبري الفين. جامعة حلوان.

      ثقافة الصورة ودورها في إثراء التذوق .)م٢٠١٠.(سعدية حمسن عابد،الفضلي

  .جامعة أم القرى.كلية الرتبية.رسالة ماجستري.لدى المتلقي

      ستفادة خرفية يف الفن الشعيب اللييب واالدراسة للوجدات الز ). م١٩٩٧.(سامل،قشوط

 . جامعة حلوان - كلية الرتبية الفنية. رسالة ماجستري. فيةمنها يف تصميم اللوحة الزخر 

      الخصائص الفنية في الحكم و ). م٢٠٠٥.(أمني عبد اهللا حممد حسني،اليزيدي

رسالة  .دراسة تحليلية تطبيقية لكتاب محمع األمثال للميداني –األمثال العربية 

 . قسم اللغة العربية،كلية األدب.جامعة النيلني. يف فلسفة اللغة العربية وآدا�ا دكتوراة

      سالمية في المدرسة القيم الفنية في المنمنمات اإل).م٢٠٠٠.(عبري صربي،يوسف

  .جامعة حلوان.رسالة ماجستري. العربية و الفارسية
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  : نترنت مواقع اإل

.com.alandcviv.WWW         
.net.aljsad.WWW 
com.almaany.WWW  

 .eg.gov.Finear.WWW  
.com.wikipedia.WWW  

.wiki/org.wikipedia. WWW   

  :جنبية المراجع األ

*Blochet E.(١٩٢٩).Musulman painting xll xvll 

century,Translated by, Binyon Cicelym.methuen 
LTD,London. 

  

*Read, Herbart.(١٩٧٩)Aconcise History of modern painting, 

London 
 

*Seuphor,michel.(١٩٦٤).Abstract-painting-translated from the 

fronch by H.choralier laurel Ed.N.Y. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.almaany.com/


١٣١ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المالحق
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  )١(ملحق رقم 

عرض رسم المنمنمات على مساحات هندسية 

  .مستطيلة الشكل
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  )٢(ملحق رقم 

عرض طريقة رسم المنمنمات على مساحات هندسية 

  .مربعة الشكل
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  )٣(ملحق رقم 

عرض األساس البنائي لرسم فن المنمنمات 

  .اإلسالمية
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  ) ٤(ملحق رقم

  .عرض السمات العامة للمنمنمات العربية اإلسالمية
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  ) ٥(ملحق رقم 

  .عرض األساليب الفنية
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  ) ٦(ملحق رقم 

  .لبيان العملي لعملية التصميم عرض ا
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  )٧(ملحق رقم

 عرض التعليمات الواجب توافرها عند تصميم و

  .اللوحة الزخرفيةتنفيذ
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  ) ٨(ملحق رقم 

  لجنة تحكيم األعمال الفنية المنفذة 
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  جهة العمل  المؤهل الجامعي  التخصص  اإلسم  التسلسل

-حماضر متعاون  طالبة ماجستري  تربية فنية   أماين حممد احلريب  ١

  جامعة أم القرى

  بكالوريس  تربية فنية  ريبمنة صاحل احلآ  ٢

  

الثانوية -معلمة

  اخلامسة عشر

  بتدائيةجند اال-معلم  بكالوريس  تربية فنية  باسم عبد القادر قملو  ٣

الشيخ عبداهللا -معلم  بكالوريس  تربية فنية   سامل عمر باوزير  ٤

  خياط املتوسطة

-مشرفة تربوية  بكالوريس  تربية فنية  سامية أمحدالشتيوي  ٥

مكتب اإلشراف 

  الرتبوي مشال جدة

متوسطة -معلمة  بكالوريس  تربية فنية  سوسن رياض قاضي  ٦

  الفيض

تصميمات مطبوعة   شيماء حممد حسن  ٧

  وإعالن

دكتوراه يف الفنون 

  التطبيقية

  جامعة أم القرى

-مشرفة تربوية  بكالوريس  تربية فنية  عبري حممد بنوي  ٨

مكتب اإلشراف 

  الرتبوي مشال جدة

-مشرفة تربوية  بكالوريس  تربية فنية  بحيخمضورة عبيد الص  ٩

مكتب اإلشراف 

  الرتبوي جنوب جدة

-مشرفة تربوية  بكالوريس  تربية فنية  وفاء العليان  ١٠

مكتب اإلشراف 

  الرتبوي جنوب جدة
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  ) ٩(ملحق رقم 

  في صورتها األولية بطاقة التحكيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٥٦ 
 

 
        م اهللا الرمحن الرحيمبس                               

  اململكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العايل

  القرى أمجامعة 

  كلية الرتبية

  قسم الرتبية الفنية

  

  احملرتم / ........................ سعادة الدكتور    

تبعًا ألهداف أرجو التكرم من سيادتكم التفضل بإبداء الرأي يف اللوحات الزخرفية املعاصـرة املنفـذة 

الشعبية احلجازية   األمثالالصور التعبريية يف " الدراسة اليت سوف تقوم �ا الباحثة و عنوا�ا 

القرى مبرحلة  جامعة أم -بقسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية،"كمدخـل لتصميـم لوحـات فنية معاصرة

   :�دف إىل مايلي واليت، املاجستري

  .داخل األمثال الشعبية التعرف على الصور التعبريية•

  .حتويل املثل الشعيب من اللغة املقروءة أو املسموعة إىل اللغة البصرية•

  . إنتاج لوحات زخرفية معاصرة مستلهمة من مسات الصور التعبريية للمنمنمات العربية اإلسالمية•

  .احلفاظ على األمثال الشعبية احلجازية بصورة بصرية •

  . عاصرة واهلوية الرتاثية احلجازية من خالل اللوحة الزخرفيةاحلفاظ على األصالة وامل•

درجات يؤخذ عليها النسب املئوية وحساب  إىلو من مث تقوم الباحثـة بتجميـع العالمـات و حتويلها 

  .الداللة اإلحصائية 

  

  :الباحثة                                                                       

    نسرين توفيق حممد نور عريف                                                                       
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  (   )  رقم اللوحة :...................................................المثل الشعبي 

  .فةلمثل الشعبي بأسالیب فنیة مختلالموجودة في اتوظیف الصور التعبیریة : األولالمحور

  
  بطاقة التحكیممعاییر 

  
  نعم

  
  ما حدٍ  إلى

  
  ال

هل تمكنت الطالبة من ترجمة المثل الشعبي من محتوى لفظي إلى محتوى   ١

  شكلي؟

      

        هل الصورة التعبيرية ذات معنى مطابق للمثل الشعبي؟  ٢

  : هل وظفت الطالبة المثل الشعبي بأساليب فنية مختلفة  ٣

  يكاتيريالكار (السخرية و الفكاهة.(  

      

 السرد و الحوار و الحكاية.        

 الرمز        

 الخيال        

هل تساهم اللوحة الزخرفية الفنية المنفذة في المحفاظة على المثل الشعبي   ٤

  الحجازي بصورة بصرية تعبيرية و برؤية معاصرة جديدة؟

      

  
  .المنفذة یةوالجمالیة داخل اللوحة الزخرف، تحقیق القیم الفنیة: المحورالثاني

  ال  ما إلى حدٍ   نعم  معاییر بطاقة التحكیم
        هل وظفت الطالبة النقطة داخل اللوحة بما يحقق التوازن و الحركة؟  ٥

  
هل وظفت الطالبة الخط بأسلوب تشكيلي يخدم الصورة التعبيرية لألمثال   ٦

  الشعبية داخل اللوحة الفنية؟

      

ي التصميم بطريقة حيوية  من خالل هل وظفت الطالبة المساحة والفراغ ف  ٧

  التباين بين اإليجابية و السلبية داخل اللوحة الفنية؟

      

هل وظفت الطالبة قيم ملمسية مختلفة داخل اللوحة من خالل التباين بين   ٨

  مالمس السطوح المختلفة؟

      

ح عناصر التشكيل هل وظفت الطالبة الظل و النور بطريقة متباينة توض  ٩

  نتباه المتلقي؟الى جذب وتساعد ع

      

نسجام و تناغم بين الشكل و األرضية داخل اهل وظفت الطالبة اللون ب  ١٠

  اللوحة الفنية؟

      

لف و تنوع في عالقات آلبة الوحدة في التصميم من خالل تهل حققت الطا  ١١

  العناصر الزخرفية مع بعضها البعض؟

      

صميم من خالل تنظيم الفواصل هل حققت الطالبة اإليقاع البصري في الت  ١٢

  بين العناصر الزخرفية و ترديد األلوان و تنوعها داخل اللوحة الفنية؟

      

تزان في أسس التصميم من خالل التناسب في توزيع هل حققت الطالبة اال  ١٣

  األشكال و األلوان داخل اللوحة الفنية؟

      

      اين بين المساحات و هل حققت الطالبة السيادة في التصميم من خالل التب  ١٤
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  األشكال و أحجامها و ألوانها داخل اللوحة الفنية؟

ستخدام ا هل حققت الطالبة الحركة في التصميم من خالل التنوع في  ١٥

  تجاهاتها داخل اللوحة الفنية؟ايقاعات مختلفة للخطوط و إ

      

رفية هل حققت الطالبة التناسب في التصميم من خالل أحجام العناصر الزخ  ١٦

  ومن خالل عالقتها بالكل؟، مع بعضها البعض

      

هل ترجمت الطالبة أبعاد اللوحة الزخرفية المعاصرة داخل العمل الفني   ١٧

  المنفذ بما يحقق الهوية التراثية السعودية؟

  عضوية الزمان و المكان.  

      

  و الجمالية، العناصر التشكيلية        

 األساس البنائي        

 و التقنيات المعاصرة ، يثة الخامات الحد.        

  

منمنمة العربیة اإلسالمیة داخل الصور التعبیریة لل ستلھام الطالبة سماتا: المحور الثالث
  . المنفذة اللوحة الزخرفیة

  
  م

  
  بطاقة التحكیممعاییر 

  
  نعم

  
  ما حدٍ  إلى

  
  ال

١٨   التراثي تميز اللوحة الفنية بالطابع العربي.        

  لتزام بالمنظور الهندسياالالتسطيح وعدم .        

 خلو الصورة من الخلفية البصرية.        

 األلوان الزاهية والبراقة.        

 التعبير عن الحركة من خالل اتجاهات العناصر و األلوان.        

 المبالغة في التصوير الخيالي للموضوع.        

 الجمع بين الكتابات و الرسم في صورة واحدة.        

 ورة على عدة مشاهدتشتمل الص.        

 الخروج عن إطار الصورة.        

 مع صغر حجم التصاوير،الرسم بطريقة تخطيطية مبسطة.        

  رشاقة األطراف كاأليدي و األرجل لدى العناصر البشرية و

  الحيوانية

      

 األساس البنائي عند توزيع العناصر و المفردات التشكيلية.        

 الزخرفية  تضمين األرضيات بالعناصر .        

  

  نسرين توفيق حممد نور عريف : الباحثة                                                 
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  ) ١٠(ملحق رقم 

  بطاقة التحكيملجنة تحكيم 
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  التخصص  المؤھل الجامعي   سم اال  التسلسل
  فنية تربية   )معيدة(بكالوريس  أنغام بنت إبراهيم الغامدي  ١

  تربية فنية  ةدكتورا  إلهام عبداهللا أسعد ريس.د  ٢

  تصميم داخلي   ةدكتورا  ثروت متولي خليل.د  ٣

  تربية فنية  ةدكتورا  خليل نمر طبازه.د  ٤

  تربية فنية  )محاضرة(ماجستير  سلوى حسين عبدالرحيم  ٥

  دعاية و إعالن  في الفنون التطبيقية دكتوراة  شيماء محمود محمد.د  ٦

  تربية فنية  )محاضرة(ماجستير  أوغلي صبرية  ٧

  أشغال خشب  الفلسفة في التربية الفنية دكتوراة  عزت البطراوي.د  ٨

  تصميمات زخرفية وخط عربي  )محاضر(ماجستير  محمد على يوسف  ٩

  األشغال الفنية والشعبية  في التربية الفنية دكتوراة  منى عبد القادر المعداوي.د.أ  ١٠
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  ) ١١(ملحق رقم 

  أثناء التحكيمبطاقة التحكيم 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                                      

  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي

  القرى أمجامعة 

  كلیة التربیة

  قسم التربیة الفنیة

   

  

  

  بعنواندراسة  بطاقة تحكیم أعمال فنیة لتحكیم 

  )الشعبیة الحجازیة كمدخل لتصمیم لوحات فنیة معاصرة األمثالالصور التعبیریة في (

  

  

  

  

  إعداد الطالبة

  نسرین توفیق محمد نور عریف

  

  

  إشراف

  حسني حسین محمود   شحتة/ كتورالد

  

  

  

  

  ھـ  ١٤٣٤ - ھـ ١٤٣٣
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  حفظه اهللا                                   سعادة عضو هيئة التدريس جبامعة أم القرى  

  : السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته                 و بعد      

الشعبية احلجازية كمدخل  األمثالالصور التعبريية يف (تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان      

املاجستري بقسم الرتبية  كجزء من متطلبات احلصول على درجة  ،)لتصميم لوحات فنية معاصرة 

  :   إىل�دف هذه الدراسة و ،  لكلية الرتبية يف جامعة أم القرىالفنية التابع 

  .التعرف على الصور التعبريية داخل األمثال الشعبية•

  .حتويل املثل الشعيب من اللغة املقروءة أو املسموعة إىل اللغة البصرية•

  . ات الصور التعبريية للمنمنمات العربية اإلسالميةإنتاج لوحات زخرفية معاصرة مستلهمة من مس•

  .احلفاظ على األمثال الشعبية احلجازية بصورة بصرية •

  .احلفاظ على األصالة واملعاصرة واهلوية الرتاثية احلجازية من خالل اللوحة الزخرفية•

لة الدراسة ولإلجابة على أسئولقياس مدى حتقق األهداف السابقة داخل اللوحات املنفذة      

قامت الباحثة بإعداد بطاقة حتكيم حتتوي على عبارات مبثابة معايري لتقييم األعمال وفقا للمحاور 

  :التالية

  .توظيف الصور التعبريية املوجودة يف املثل الشعيب بأساليب فنية خمتلفة: احملور األول 

  .فية املنفذةواجلمالية داخل اللوحة الزخر ، حتقيق القيم الفنية: احملور الثاين

ستلهام الطالبة مسات الصور التعبريية للمنمنمة العربية اإلسالمية داخل اللوحة ا: احملور الثالث

  .  الزخرفية املنفذة

و ملا كنتم أهًال للحكم فأنين أرجو من ، طالع تعهده الباحثة فيكم من خربة و ا نظرًا ملاو      

  : وذلك بإبداء مالحظاتكم حول مايلي  ةفقاملر بطاقة التحكيم سيادتكم النظر يف معايري 

 . وضوح صياغة املعيار. ٢.        نتماء املعيار للمحورا .١

 .    الدراسة أهداف مالئمة املعيار لتحقيق  .٢
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راء جلنة حتكيم يف رصد آ) ال –ما  حدٍ  إىل –نعم ( و تستخدم الباحثة لذلك مقياس ثالثي 

درجات تؤخذ عليها النسب املئوية  إىلالمات و حتويلها ومن مث تقوم بتجميع الع، األعمال املنفذة

  . و حساب الدالة اإلحصائية املناسبة

  و تفضلوا بقبول فائق الشكر و التقدير   ، وفقكم اهللا و بارك يف جهودكم ..               

  : كما أرجو من سيادتكم التفضل بتعبئة البيانات يف اجلدول التايل

  :المؤهل الجامعي   :اإلسم

  :التخصص

                                                                                       

  :الباحثة                                                                       

  فيق حممد نور عريف نسرين تو                                                                       
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  .توظیف الصور التعبیریة الموجودة في المثل الشعبي بأسالیب فنیة مختلفة :المحوراألول

  

  معاییر بطاقة التحكیم

لتحقيق  مالءمته  وضوح الصياغة  نتماء للمحوراال

  األهداف

مي
ينت

  

ي إ
تم

ين
 لى

ما حدٍ 
  

مي
ينت

ال 
  

حة
ض

وا
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 حدٍ 
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غ
  

الطالبة من ترجمة المثل الشعبي  تتمكن   ١

  من محتوى لفظي إلى محتوى شكلي

                  

الصورة التعبيرية ذات معنى مطابق للمثل   ٢

  الشعبي

                  

وظفت الطالبة المثل الشعبي بأساليب فنية ت  ٣

  : مختلفة

 تيريالكاريكا(السخريةوالفكاهة

.(  

                  

 السرد و الحوار و الحكاية.                    

 الرمز                    

 الخيال                    

تساهم اللوحة الزخرفية الفنية المنفذة في   ٤

المحفاظة على المثل الشعبي الحجازي 

بصورة بصرية تعبيرية و برؤية معاصرة 

  جديدة؟
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  .المنفذة الجمالیة داخل اللوحة الزخرفیةو، تحقیق القیم الفنیة: المحورالثاني

  

  

  معاییر بطاقة التحكیم

  

  نتماء للمحوراال
  وضوح الصياغة

لتحقيق  مالءمته

فاألهدا  

مي
ينت

  

ي 
تم

ين
إ

 لى
ميما حدٍ 

ينت
ال 
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وظفت الطالبة النقطة داخل اللوحة بما ت  ٥

  قق التوازن و الحركةيح

              

  

 
  

 

  

وظفت الطالبة الخط بأسلوب تشكيلي ت  ٦

يخدم الصورة التعبيرية لألمثال الشعبية 

  داخل اللوحة الفنية

                  

هل وظفت الطالبة المساحة والفراغ في   ٧

التصميم بطريقة حيوية  من خالل التباين 

بين اإليجابية و السلبية داخل اللوحة 

  الفنية؟

                  

وظفت الطالبة قيم ملمسية مختلفة داخل ت  ٨

اللوحة من خالل التباين بين مالمس 

  السطوح المختلفة

                  

وظفت الطالبة الظل و النور بطريقة متباينة ت  ٩

ح عناصر التشكيل وتساعد على توض

  نتباه المتلقياجذب 

                  

نسجام و تناغم بين اوظفت الطالبة اللون بت  ١٠

  ل و األرضية داخل اللوحة الفنية؟الشك

                  

لبة الوحدة في التصميم من الطا حققت  ١١

لف و تنوع في عالقات العناصر آخالل ت

  الزخرفية مع بعضها البعض

                  

                  الطالبة اإليقاع البصري في التصميم  حققت  ١٢
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من خالل تنظيم الفواصل بين العناصر 

ا داخل الزخرفية و ترديد األلوان و تنوعه

  اللوحة الفنية

تزان في أسس التصميم الطالبة اال حققت  ١٣

من خالل التناسب في توزيع األشكال و 

  األلوان داخل اللوحة الفنية؟

                  

الطالبة السيادة في التصميم من  حققت  ١٤

خالل التباين بين المساحات و األشكال و 

  أحجامها و ألوانها داخل اللوحة الفنية؟

                  

ة في التصميم من الطالبة الحرك حققت  ١٥

يقاعات مختلفة إستخدام اخالل التنوع في 

  تجاهاتها داخل اللوحة الفنية؟اللخطوط و 

                  

الطالبة التناسب في التصميم من  حققت  ١٦

خالل أحجام العناصر الزخرفية مع بعضها 

  ومن خالل عالقتها بالكل؟، البعض

                  

ترجمت الطالبة أبعاد اللوحة الزخرفية ت   ١٧

المعاصرة داخل العمل الفني المنفذ بما 

  يحقق الهوية التراثية السعودية؟

  عضوية الزمان و المكان.  

                  

  و الجمالية، العناصر التشكيلية                    

 األساس البنائي                    

  و التقنيات ، الخامات الحديثة

  .المعاصرة 
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ستلھام الطالبة سمات الصور التعبیریة للمنمنمة العربیة اإلسالمیة داخل ا: المحور الثالث

   .اللوحة الزخرفیة المنفذة

  

  م

  

  بطاقة التحكيم معايير 

لتحقيق  ءمتهمال  وضوح الصياغة  نتماء للمحوراال

  األهداف

مي
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١٨    تميز اللوحة الفنية بالطابع

  .العربي التراثي

                  

 لتزام التسطيح وعدم اال

  . بالمنظور الهندسي

                  

  خلو الصورة من الخلفية

  .البصرية

                  

 األلوان الزاهية والبراقة.                    

  التعبير عن الحركة من خالل

  .ات العناصر و األلواناتجاه

                  

  المبالغة في التصوير الخيالي

  .للموضوع

                  

  الجمع بين الكتابات و الرسم

  .في صورة واحدة

                  

  تشتمل الصورة على عدة

  .مشاهد

                  

 الخروج عن إطار الصورة.                    

  الرسم بطريقة تخطيطية

مع صغر حجم ،مبسطة
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  .التصاوير

  رشاقة األطراف كاأليدي و

األرجل لدى العناصر البشرية و 

  الحيوانية

                  

  األساس البنائي عند توزيع

العناصر و المفردات 

  .التشكيلية

                  

  تضمين األرضيات بالعناصر

  . الزخرفية 

                  

  

  

  : الباحثة                                                                                      

  نسرین توفیق محمد نور عریف                                                                  
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  ) ١٢(ملحق رقم 

  في صورتها النهائية بطاقة التحكيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧١ 
 

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم                                      

  اململكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العايل

  القرى أمجامعة 

  كلية الرتبية

  قسم الرتبية الفنية

  

   منياحملرت ............. ...........األستاذة/ األستاذسعادة     

  وبعد ...     السالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته    

أرجو التكرم من سيادتكم التفضل بإبداء الرأي يف اللوحات الزخرفية املعاصـرة املنفـذة تبعًا ألهداف 

زية  الشعبية احلجا األمثالالصور التعبريية يف " الدراسة اليت سوف تقوم �ا الباحثة و عنوا�ا 

جامعة أم القرى مبرحلة  -بقسم الرتبية الفنية بكلية الرتبية، "كمدخـل لتصميـم لوحـات فنية معاصرة

  : ما يلي إىلواليت �دف  ،املاجستري

  .التعرف على الصور التعبريية داخل األمثال الشعبية•

  .حتويل املثل الشعيب من اللغة املقروءة أو املسموعة إىل اللغة البصرية•

  . ج لوحات زخرفية معاصرة مستلهمة من مسات الصور التعبريية للمنمنمات العربية اإلسالميةإنتا •

  .احلفاظ على األمثال الشعبية احلجازية بصورة بصرية •

  .احلفاظ على األصالة واملعاصرة واهلوية الرتاثية احلجازية من خالل اللوحة الزخرفية•

إمكانية احلفاظ على األمثال مدى  ملرفق لتحقق من وذلك بوضع عالمة أمام األسئلة يف اجلدول ا

و من مث تقوم الباحثـة  ،ة داخل اللوحة الزخرفية املعاصرةالشعبية احلجازية بصورة بصريـة تعبريي

  . اإلحصائية حساب الدالالتدرجات يؤخذ عليها النسب املئوية و  إىلبتجميـع العالمـات و حتويلها 

  : تعبئة البيانات يف اجلدول التايلكما أرجو من سيادتكم التفضل ب

  :المؤهل الجامعي  : اإلسم

  :جهة العمل  :التخصص
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  (   ) رقم اللوحة :...................................................املثل الشعيب  

  .توظیف الصور التعبیریة الموجودة في المثل الشعبي بأسالیب فنیة مختلفة: األولالمحور

  
  بطاقة التحكیممعاییر 

  
  نعم

  
  ما حدٍ  إلى

  
  ال

هل تمكنت الطالبة من ترجمة المثل الشعبي من محتوى لفظي إلى محتوى   ١

  شكلي؟

      

        هل الصورة التعبيرية ذات معنى مطابق للمثل الشعبي؟  ٢

  : هل وظفت الطالبة المثل الشعبي بأساليب فنية مختلفة  ٣

  الكاريكاتيري(السخرية و الفكاهة.(  

      

٤   السرد و الحوار و الحكاية.        

٥   الرمز        

٦   الخيال        

هل تساهم اللوحة الزخرفية الفنية المنفذة في المحفاظة على المثل الشعبي   ٧

  الحجازي بصورة بصرية تعبيرية و برؤية معاصرة جديدة؟

      

  
  .المنفذة والجمالیة داخل اللوحة الزخرفیة، تحقیق القیم الفنیة: المحورالثاني

  ال  ما إلى حدٍ   نعم  معاییر بطاقة التحكیم
        هل وظفت الطالبة النقطة داخل اللوحة بما يحقق التوازن و الحركة؟  ٨

  
هل وظفت الطالبة الخط بأسلوب تشكيلي يخدم الصورة التعبيرية لألمثال   ٩

  داخل اللوحة الفنية؟

      

الل التباين بين هل وظفت الطالبة المساحة والفراغ بطريقة حيوية  من خ  ١٠

  داخل اللوحة الفنية؟

      

هل وظفت الطالبة قيم ملمسية مختلفة داخل اللوحة من خالل التباين بين   ١١

  مالمس السطوح المختلفة؟

      

        هل وظفت الطالبة الظل و النور بطريقة متباينة توضح عناصر التشكيل ؟  ١٢

كل و األرضية داخل نسجام و تناغم بين الشاهل وظفت الطالبة اللون ب  ١٣

  اللوحة الفنية؟

      

        ؟ الزخرفيةللوحة  الوحدة في التصميمالتنوع مع هل حققت الطالبة   ١٤

هل حققت الطالبة اإليقاع البصري في التصميم من خالل تنظيم الفواصل   ١٥

  بين العناصر الزخرفية و ترديد األلوان و تنوعها داخل اللوحة الفنية؟

      

تزان في أسس التصميم من خالل التناسب في توزيع البة االهل حققت الط  ١٦

  األشكال و األلوان داخل اللوحة الفنية؟

      

      هل حققت الطالبة السيادة في التصميم من خالل التباين بين المساحات و   ١٧
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  األشكال و أحجامها و ألوانها داخل اللوحة الفنية؟

حجام العناصر الزخرفية أخالل هل حققت الطالبة الحركة في التصميم من   ١٨

  اللوحة الفنية؟داخل مع بعضها البعض 

      

هل حققت الطالبة التناسب في التصميم من خالل أحجام العناصر الزخرفية   ١٩

  ومن خالل عالقتها بالكل؟، مع بعضها البعض

      

هل ترجمت الطالبة أبعاد اللوحة الزخرفية المعاصرة داخل العمل الفني   ٢٠

  ما يحقق الهوية التراثية السعودية؟المنفذ ب

  عضوية الزمان و المكان.  

      

٢١    و الجمالية، العناصر التشكيلية        

٢٢   األساس البنائي        

٢٣    و التقنيات المعاصرة ، الخامات الحديثة.        

  

منمنمة العربیة اإلسالمیة داخل الصور التعبیریة لل ستلھام الطالبة سماتا: المحور الثالث
  . المنفذة للوحة الزخرفیةا

  
  م

  
  التحكیم  بطاقةمعاییر 

  
  نعم

  
  ما حدٍ  إلى

  
  ال

هل وظفت الطالبة بعض السمات العامة للمنمنمة اإلسالمية داخل اللوحة   ٢٤

 .الزخرفية بما يتطلب تصميم اللوحة الفنية المنفذة

 تميز اللوحة الفنية بالطابع العربي .  

      

٢٥   المنظور الهندسيلتزام بالتسطيح وعدم اال .        

٢٦   خلو الصورة من الخلفية البصرية        

٢٧   األلوان الزاهية والبراقة.        

٢٨   التعبير عن الحركة من خالل اتجاهات العناصر و األلوان.        

٢٩   المبالغة في التصوير الخيالي للموضوع.        

٣٠   الجمع بين الكتابات و الرسم في صورة واحدة.        

٣١   صورة على عدة مشاهدتشتمل ال.        

٣٢   الخروج عن إطار الصورة.        

٣٣   مع صغر حجم التصاوير،الرسم بطريقة تخطيطية مبسطة.        

٣٤   دميةاآل-الهندسية-النباتية-وانيةالحي -الكتابية(توظيف العناصر (

  .بأسلوب تشكيلي زخرفي

      

٣٥   األساس البنائي عند توزيع العناصر و المفردات التشكيلية.        

٣٦    تضمين األرضيات بالعناصر الزخرفية .        

  

  : الباحثة                                                                 

  نسرين توفيق عريف                                                                           

                                          



١٧٤ 
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   التطبيق العمليخطاب إجراء 
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                                                                    بسم اهللا الرمحن الرحيم            العربية السعودية  اململكة

                                                     وزارة التعليم العايل                                     

 جامعة أم القرى
  كلية الرتبية  

  قسم الرتبية الفنية

  
  
  

  طلب تسھیل مھمة                                                  
  
  

  .. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ     
  

  حفظھا هللا              سعادة وكیلة رئیس قسم التربیة الفنیة        
  

  حفظھا هللا  )               عالن وفن الكتابإ(سعادة أستاذة مقرر 
  

إحدى طالبات الدراسات العلیا بمرحلة ، نسرین توفیق محمد نور عریف : أنا الطالبة      

وأقوم حالیاً بدراسة علمیة  كمتطلب تكمیلي لنیل درجة ، الماجستیر بقسم التربیة الفنیة 

  :الماجستیر من قسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة بجامعة أم القرى بعنوان

  " مثال الشعبیة الحجازیة كمدخل لتصمیم لوحات فنیة معاصرةالصور التعبیریة في األ"

لى الطالبات فقد تم تحدید فنیة عملیة عتطبیقات وبما أن منھج الدراسة یتطلب إجراء      

، ) ھـ١٤٣٣(خالل الفصل الدراسي الثاني لعام العملي لتطبیق ل )عالن و فن الكتاب إ( مقرر

  . و تسھیل مھمة تطبیقھا بالقسم  تطبیقاللذا نرجو من سعادتكم الموافقة على 

  
  

  شاكرین لكم تعاونكم و جزاكم هللا خیراً 
  
  
  
  
  

  : الباحثة                                                        

   مد نور عریف نسرین توفیق مح

  



١٧٦ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ١٤(ملحق 

العملي تطبيق الت المشاركات في أسماء الطالبا

   . دراسةلل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧٧ 
 

  اسم الطالبة   ت

  سهى عبيد العبديل  ١

  روى شاهر حامد الربكايت الشريفأ  ٢

  ملك معتوق بن مبارك املطريف  ٣

  نوف علي سلطان الشنربي  ٤

  عزة صديق مكرش  ٥

  يل العبديلهالة سلطان شع  ٦

  محد األنصاريلينة عبد الوهاب أ  ٧

  محيدي عابد القرشي سارة  ٨

  غادة فيصل سليم القرشي  ٩

  شيماء ضيف اهللا مطلق العمريي  ١٠

  عبدلية عبد اهللا عبده الشمراين  ١١

  �ى حممد حامد القرشي  ١٢

  نايف عبد اهللا التومي مجانة  ١٣

  رغده زكي مجيل شاويل  ١٤

 




